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Prispevke s fotografijami, z navedbo avtorja in 
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala 

pričakujemo do ponedeljka, 
20. avgusta 2012, v tiskani in po možnosti v 

elektronski obliki (na zgoščenki,
USB-ju ali po e-pošti na naslov: 

ogledalo@vojnik.si, jvovk46@gmail.com).

Članke, prejete po 20. avgustu, 
bomo objavili v okviru možnosti.

Uredniški odbor si pridržuje pravico do 
krajšanja člankov in izbora fotografij po 

lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov 
odgovarja avtor prispevka.

Izdajatelj: Občina Vojnik 
Odgovorni urednik: 

Jure Vovk
Uredniški odbor: 

Rozmari Petek, Sonja Jakop,
Andreja Štravs, Lidija Eler-Jazbinšek,

Tjaša Podergajs in Lea Preložnik

Trženje oglasov: Lea Preložnik
Jezikovni pregled: 

mag. Nataša Koražija
Naslovna fotografija:

Folklorna skupina OŠ Vojnik
foto: Jure Vovk
Priprava in tisk: 
Grafika Zlatečan

Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov
in je brezplačno.

Beseda urednika

Spoštovani,

veliko je bilo dogodkov, ki smo vam jih 
želeli predstaviti, pa nam ni uspelo vseh, 
saj je spet zmanjkalo strani. Zabeležili 
smo najpomembnejše in upam, da bomo 
zadovoljili vaše zahteve po branju. So pa 
vsi prispevki objavljeni na spletni strani 
www.mojaobcina.si/vojnik, tako da si jih 
lahko ogledate na tem mestu. Dve številki 
nazaj smo opisali, kako priti do teh strani 
na spletu. 

V tem Ogledalu pišemo o praznovanjih v 
krajevnih skupnostih (nekatera so že bila, 
nekatera še bodo), pa o letnih koncertih 
pevskih zborov, zgodile so se tudi okrogle 
obletnice, še ena se bo jutri, 16. junija, 
ko Upokojensko društvo Vojnik slavi 
60-letnico delovanja. Tudi šole in vrtci so 
bili aktivni, posebej pa bi poudaril, da si 
preberete o naših uspešnih devetošolcih. 

Vsa društva v občini si zaslužijo pohvale, 
saj so s svojim delom in uprizoritvami 
popestrili naše življenje v kraju. 

Dolžan pa sem pojasniti, da smo tokrat 
prejeli število prispevkov nad pričakovanji. 
Vse smo objavili na spletni strani, žal jih 
pa v Ogledalu zaradi prostorske stiske 
nismo mogli uvrstiti. Teh je 32 iz različnih 
področij.

Pred nami so meseci dopustov, lepo jih 
izkoristite in pišite nam kaj.

Jure Vovk, 
odgovorni urednik
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V uvodniku v njihovo brošuro sem zapisal: »Ste stalni 
spremljevalci občinskih prireditev, srečanj društev v kraju, ste 
udeleženci območnih revij pevskih zborov in organizatorji 
samostojnih koncertov. S pesmijo ste neštetokrat ponesli 
slovensko besedo, svoje dobro razpoloženje in ime domačega 
kraja Nove Cerkve v bližnjo in daljno okolico.«

Praznovali pa bodo tudi člani Društva upokojencev svoj visok 
60-letni jubilej. Tudi njim čestitamo za njihovo požrtvovalno in 
povezovalno delo. 

Najprej vas spominjam, da smo objavili 
razpis za priznanja občine. Ne pozabite 
na dobre ljudi, ki delajo prostovoljno v 
društvih ali drugače, na katero društvo 
ali skupino, ki jih je v občini veliko. Ne 
pozabite na dobre obrtnike ali podjetja, 
preprosto poglejte okrog sebe in videli 
boste koliko dobrih ljudi je okoli vas, ki si 
zaslužijo katero od priznanj. In predlagajte 

sami, saj ni potrebno, da čakate na spodbudo od organiziranih 
zbiralcev predlogov.

Ob razpisu za male čistilne naprave vas lahko samo prosim, 
ne čakajte predolgo. Prijavite in razmišljajte o njej že letos. In 
vabimo vas, da se organizirate in nastopate več hiš skupaj, ki 
imate za to pogoje. Združen projekt napravo zagotovo poceni. 

Ob naslednjih besedah boste morda rekli, tega župana imam 
pa že dovolj! Ampak vseeno bom prosil stotič, da pazite kako 
odlagate smeti na ekoloških otokih, kako odlagate smeti doma, 
kajti tudi domače smeti so nemalokrat nepravilno odložene. 
Enako je na zbirnem centru, vendar je toliko lažje, ker ga imamo 
pod nadzorom. 

In nehajte metati smeti iz avtomobilov (večina tistih, ki to 
delajo, predvsem mladi, žal tega ne bodo prebrali)!

Ponovno pa objavljamo tudi razpis za SPOMINEK OBČINE 
VOJNIK. Nazadnje je bil izbran spominek: galovski župjek, ki 
nam je odlično prišel prav in smo ga izročili marsikomu doma 

in v tujini. Predvsem 
je bila mnogim 
zanimiva vsebinska 
obrazložitev te 
lončene posode.

Z a k l j u č u j e m o 
zbiranje služnostnih 
pogodb za tri odseke 
kanalizacije v Arclinu 

in ene v Frankolovem. Hvala vsem, ki ste nam pomagali, da 
bodo, če bo le država dodala svoj delež, dela stekla še letos! 
Pripravljamo pa že manjše kanalizacijske odseke v Polžah in 
Razdelju, tudi ta dela bi naj stekla še letos. 

Pripravljamo pa se na večji projekt: izgradnja kanalizacije 
do Socke. Tudi tokrat vas vljudno prosim za pomoč in podpis 
služnosti. Zgodi se namreč, da nas posamezniki izsiljujejo in 
potem nas stanejo popravki in spremembe projekta, prestavitev 
trase, dodatna dela, nepredvidena dela in tako dalje.

Izobešanje zastav 
postaja »večna 
tema!« Pred časom 
dobim pismo 
jeznega občana iz 
Frankolovega, ki 
me je spodbudil, 
da prepišem dva 
njegova stavka:

Prazniki ob dnevu upora in 1. maju! »Danes je praznik, ki je 
praznik vseh Slovencev in ni zastav, kjer bi morale biti. Boli 
me, ker je državni praznik in nisem ne partizan in ne ta bel, 
spoštovanje mora biti! Ljudje smo različnih prepričanj in ver, 
moramo pa spoštovati državne praznike ali pa smo bedniki!«

Imenovani, ki mi je pisal, je napisal še nekaj besnih stavkov, 
ampak saj je vseeno, če bi jih prepisal, zastave tako ne bi visele. 
Menda!

Omenjam, da smo v tem času od zadnjega Ogledala praktično 
končali vrtec v Vojniku, vodovod v Hrenovi, paviljon v 
Frankolovem in vežico oz. večnamenski prostor v Črešnjicah. 

V bližnji prihodnosti začenjamo graditi vodovod proti Tomažu. 
(največ vprašanj od zapisanih vsebin v tem uvodniku).

Beseda župana

Maj, bogat s cvetjem, bogat s prireditvami.  
Vmes tudi takšna, kot je 40 let delovanja MPZ 
Nova Cerkev. Jubilej, vreden hvaležnega spomina. 
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Mali vodooskrbni sistemi v Novi Cerkvi postajajo vsak dan 
bolj urejena »zadeva«! Tudi po zaslugi vodstva KS Nova Cerkev, 
ki si res prizadeva, da bi bile stvari urejene po predpisih. In še ena 
obrazložitev glede prevozov pitne vode v te sisteme. 

Občinski svet je sprejel pravilnik in cenik o prevozih pitne 
vode. Voda se lahko doplača tistim uporabnikom, ki se ne morejo 
priključiti na javni vodovod ali na katerega od drugih, tudi malih 
vodooskrbnih sistemov. Občina tudi ne doplačuje gasilskih 
prevozov vode v omenjene male vodooskrbne sisteme, ki imajo 
vodno soglasje, predsednika odbora in odgovorno osebo. Tak 
sistem smatramo za urejen in ker deluje v lastni režiji si je dolžan 
plačati tudi dodatne količine vode za potrebe uporabnikov takega 
sistema. 

Primer: v sušnih obdobjih je pomanjkanje vode na vodohranu 
kapelica v Lipi nad Frankolovim. Dodatne količine vode v tem 
primeru naroča javno podjetje, ki je upravljavec in prevoze 
gasilcem iz Frankolovega tudi plača.

Kadar pa bo s soglasjem uporabnikov katerega od omenjenih 
malih vodooskrbnih sistemov prevzela Občina in ga dala v 
upravljanje VO-KA Celje, pa bo poskrbljeno za vodo v takem 
sistemu. Takrat uporabniki nimajo več skrbi s prevozi in dodatnim 
financiranjem. Dolžni so le plačevati mesečno porabljeno vodo 
po potrjenem in skupnem ceniku. 

To je zadnje Ogledalo pred dopusti. Zato dragi učitelji, šolarji 
in dijaki: vesele in srečne počitnice. Seveda tudi študentom 
enako, če pa je ostal še kakšen izpit za počitniško obdobje ali 
jesen, pa vam ta naj ne uniči veselega razpoloženja. 

Enako dobro počutje želim vsem, ki boste odšli na dopust, 
čeprav vem, da to vsem ne bo dano. 

Tisti, ki boste ostali doma, ne pozabite priti na katero od 
gasilskih veselic ali drugih prireditev, ki vam bodo popestrile 
vaš vsakdan. Organizatorji, to so običajno naša pridna društva 
pa bodo vašega obiska zagotovo veseli. In ne pozabite, da bodo 
vse tri KS praznovale: Frankolovo v maju, Vojnik v juniju in 
Nova Cerkev v juliju. Počastite in razveselite njihove prireditve 
s svojim obiskom. Njihovo delo in obstoj je za občino izjemnega 
pomena. In tudi za krajane. 

V pozdrav pa ta stavka Draga Medveda, ki sem ga našel v 
njegovih Drobtinicah:

“Kdor gre z menoj, naj gre čistega srca in jasnega pogleda. 
Veder obraz naj bo zunanji odraz notranje podobe.”

Na kraju bi rad voščil v svojem imenu in imenu občine Vojnik 
našim devetdesetletnicam in več: Mariji JAKOP, Ani SKAZA 
in Alojziji PODPEČAN. Želim jim še naprej veliko zdravja in 
osebne sreče. 

Beno Podergajs 

Beseda župana
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Intervju 

Bi se nam na kratko predstavili, kljub 
temu da vas večina prebivalcev naše 
občine pozna ali je že vsaj slišala za vas? 

Po rodu sem Frankolovčan, tu sem 
preživel tudi vsa kratkohlačniška leta. 
Izhajam iz verne delavsko-kmečke 
družine, bil sem predzadnji v četici 6 
otrok. Danes je na domu le še mama 
(oče in najmlajši brat sta že pokojna), 
gospodarja na domačiji pa je nasledil 
eden njenih vnukov. Moji brat in sestre z 
družinami živijo ne prav daleč od doma, 
mene pa je pot peljala v širni svet. 

Zadnjih 10 let sem 4.200 km oddaljen 
od rodnega gnezda in zahvaljujoč razvoju 
telekomunikacij je tudi moja vez z 
domačimi zelo močna. 

Kdaj se je v vas prebudila želja, da 
postanete misijonar? 

Že v osnovni šoli. Takrat je na Frankolovo 
večkrat prihajal duhovnik Franc Jereb iz 
Celja. Pri pridigi nam je pripovedoval 
izredno zanimive zgodbe iz Kitajske, in ob 
njih sem dobil idejo, da bi tudi sam lahko 
postal misijonar in tako odšel na Kitajsko. 
Ker je Jereb pripadal redu lazaristov (v 
šali: ki lazijo okrog), sem verjetno tudi to 
»kopiral« od njega. Za delo v misijonih 
sem ravnatelja našega reda zaprosil že v 

2. letniku študija teologije. Ker Kitajska 
takrat še ni bila odprta, sem se v mislih že 
videl na Madagaskarju, vendar sem moral 
kasneje zaradi zdravja idejo opustiti. 

Je bilo to za vas razočaranje ali morda 
nov, drugačen izziv? 

Razočaranje? Ja in ne. Ker je zdravje 
eden osnovnih pogojev za misijonsko 
delo, ki je lahko zelo zahtevno, sem po 
končanem študiju prvih 7 let kot duhovnik 
delal v Sloveniji. Najprej sem služboval 
v Šentjakobu, istočasno sem pomagal 
še v Šmartnem ob Savi, nato sem bil pri 
Sv. Jožefu nad Celjem. Zaradi želje iti 
v misijone na Madagaskar, kjer je že bil 
slovenski misijon, sem se nameraval 
posvetiti učenju francoščine. Zamikala me 
je Francija, dejansko pa sem potem krajši 
čas v Londonu izpopolnjeval angleščino. 
Takrat me je moj red zaprosil, da bi za 
eno leto odšel v Kanado, v Winnipeg 
(mestu bi zaradi mraza bolj pristajalo ime 
»zimipeg«). Ker so želje reda sovpadale 
z mojimi, sem ponudbo sprejel in tam 
ostal 3 leta, nato sem delal še v Torontu 
nadaljnja 4 leta. To sicer ni bilo misijonsko 
poslanstvo, saj sem duhovnikoval pri 
slovenskih izseljencih. V Kanadi sem 
opravil tudi magisterij iz teologije in takrat 
tudi uradno zaprosil za misijone. 

In … so bile takrat vaše želje po delu 
v misijonih uslišane? 

Ker Kitajska še vedno ni bila odprta, 
sem bil pripravljen iti kamorkoli, čeprav 
sem »ciljal« na Etiopijo. Dobil pa sem 
ponudbo za Rusijo, kjer sta že delovala 2 
naša duhovnika. Ruski škofje so namreč 
po padcu komunističnega režima prosili 
za pomoč različne redove po svetu, ker so 
bili ljudje 80 let (od oktobrske revolucije 
do leta 1991) brez duhovne oskrbe. Niti 
pomislil nisem, da bi rekel ne. To je bil 
zame pravi izziv, saj Rusija ni katoliška 
dežela, nisem poznal njenih prostranstev 
niti kulture, še manj jezika, le mraza sem 
že bil vajen. 

Je Rusija misijonska dežela? V 
katerem mestu oz. območju delujete? 

Ne označujemo je za misijonsko, lahko 
pa kot take označimo tamkajšnje razmere. 
Delujem v azijskem delu Rusije, v 
Nižnem Tagilu, ki leži na srednjem Uralu, 
v neposredni bližini meje med Evropo 
in Azijo. Rusija velja za pravoslavno, 
katoličani pa so praviloma potomci 
Nemcev in Poljakov, ki so bili pred II. 
svetovno vojno na Ural prisilno izseljeni 
iz Povolžja in Ukrajine. Vera je bila v 
komunizmu preganjana, tudi večino 
cerkva so takrat porušili. Redke cerkve 
so se kot stavbe ohranile le pod pretvezo 
kot klub babušk (starih mam), in iz tega 
se je razvila tudi miselnost, da je vera 
samo za babuške. Dejansko pa te babuške 
vere zaradi preganjanja niso upale ali 
znale prenašati na svoje otroke, in tako 
se je povezava z generacijami večinoma 
izgubila. Ruski narod nasploh ni neveren, 
vendar vere ne zna prakticirati v življenju. 
Ob mojem prihodu so bili v cerkvi le 
starejši, otrok in mladine ni bilo. Zdaj je 
med verniki že nekaj mladih. 

Delate samo na pastoralnem ali tudi 
na socialnem področju? 

Delam kot župnik, župnija je po 
obsegu ogromna, registriranih pa je le 81 
katoličanov. Počasi prihajajo novi, tudi 
mlajši, ki čutijo, da jih versko življenje 
lahko obogati. Katehezo in razne delavnice 

Tone Ovtar - misijonar, srebrnomašnik 
Tone Ovtar, duhovnik lazarist in misijonar, je v prebujajočem se pomladnem času preživljal svoj dopust v domačih logih. Ker ima 

za sabo že 25 let mašništva, je tokratne počitnice okronal s srebrno mašo v domači župniji, med svojimi. Čeprav polno “zaposlen” 
z obiski in drugimi dopustniškimi obveznostmi, si je vzel čas in nam približal delček svojega življenja in delovanja v deželi, kjer 
kraljujeta mraz in žal tudi revščina.

Jubilant z mamo
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Intervju - Gasilstvo

imam večinoma za odrasle. Občasno, ko 
sem bil sam, sem deloval še v 2 župnijah 
340 km severneje od N. Tagila. Zdaj ti dve 
župniji upravlja moj poljski sobrat, tam je 
vernikov še manj, vendar škof želi, da smo 
prisotni. Pastoralnega dela nimam veliko, 
je pa ogromno administrativnega. S socialo 
se ukvarjajo sestre usmiljenke. Predvsem 
skrbijo za otroke iz problematičnih družin, 
največ pa se posvečajo tuberkuloznikom. 
Za to boleznijo novega tipa praviloma 
zbolevajo zaporniki. Mesto ima namreč še 
vedno 13 zaporov (v preteklosti jih je bilo 
26), razmere v njih pa so porazne. 

Lahko opišete utrip »vašega« mesta, 
ljudi, njihovo kulturo? 

Mesto je največje industrijsko območje 
na svetu, ima 380.000 prebivalcev, tu 
domuje težka kovinska industrija in 
proizvodnja orožja. Revščina je še zelo 
velika, standard se s Slovenijo sploh 
ne da primerjati, tako je nizek. Živim v 
bloku, ki ima 44 stanovanj, avtomobilov 
pa le 10. Ob mojem prihodu ni bilo niti 
enega, do lani v vsem mestu tudi ni bilo 
avtomobilskih kolon. Zelo hitro pa se je 

razvila mobilna telefonija, ki je poceni, 
kljub temu pa še marsikdo nima »mobilca«. 
Ljudje tudi nimajo svoje kulture, ker so se 
zaradi zaposlitve priseljevali v mesto iz 
vseh vetrov. Zelo malo poznam urejenih 
družin, ogromno pa razklanih, ločenih, 
ki jih množično ubija predvsem alkohol. 
Ogromno je tudi mamil, mladim manjka 
življenjskega naboja in so prevečkrat 
prepuščeni sami sebi. 

Ali so podnebne razmere že sibirske, 
glede na to da se nedaleč od mesta že 
začenja Sibirija?

Podnebje je uralsko, temperature pa 
od -42 do +32 ºC. Zime so dolge, poletja 
kratka. Najkrajši zimski dan se začne ob 
10.30 h, konča pa ob 17.30 h, medtem 
ko na najdaljši dan v juniju sonce vzide 
ob 4.00 h zjutraj in zaide ob 23.10 h. Z 
deli na vrtu začnemo konec maja, takrat 
posadimo tudi krompir, ki pa ga moramo 
pospraviti v septembru, saj kasneje že 
zmrzuje. Tudi poleti so možne močne 
pozebe, npr. lani mi je 15. avgusta 
krompir povsem zmrznil. Tudi jaz namreč 
z veseljem obdelujem svoj vrt, vzgajam 

solato, ki je tam skoraj ne poznajo. Poleg 
vrtnin pa kot pridih Slovenije gojim še 
rože; te me najbolj spominjajo na dom, 
od tod si prinašam tudi semena, saj se jih 
tam do nedavnega ni dalo kupiti. Sicer na 
Uralu ni poljedelstva, pogorje pa vsebuje 
vso rudo, od premoga do zlata.

Se po dopustu težko vračate nazaj?

Sploh ne, sedaj sem tam doma. 
Ker delujejo v naši župniji tudi sestre 
usmiljenke, po nekaj dni na teden pa se 
nam pridruži še sobrat Adam, smo kot 
nekakšna družina, zlasti za večje praznike. 
V Rusiji sem našel svoje mesto, kjer kot 
lazarist delam v deželi, kjer sta revščina 
in beda še zelo veliki, čeprav se počasi le 
nakazuje malenkosten napredek.

Ob vsem povedanem je zadovoljstvo 
na Tonetovem obrazu potrjevalo, da svoje 
poslanstvo z veseljem opravlja. Mi pa mu 
za njegov srebrni jubilej iskreno čestitamo 
in želimo, da mu energije za delo v 
dobrobit drugih ne zmanjka. “Rusija je 
bogata država, narod pa reven,” je še 
zaključil sogovornik.

Sonja Jakop

13. SKUPŠČINA GZ VOJNIK DOBRNA
V petek, 4. maja, smo se gasilci Gasilske zveze Vojnik Dobrna zbrali na skupščini v Osnovni šoli Vojnik. Gasilska zveza združuje šest 

prostovoljnih gasilskih društev iz občin Vojnika in Dobrne ter šteje skupaj 1063 članov, članic in mladine, od tega 297 operativnih 
gasilcev.

Po uvodnem pozdravu predsednika Gasilske zveze Bena 
Podergajsa so nas člani skupine Inspiritu počastili za ubranim 
petjem. Sledila so poročila za preteklo obdobje. Pomembna točka 
dnevnega reda je bila predstavitev novega statuta, katerega smo 

tudi potrdili. Predsednik je v nadaljevanju predstavil program 
dela in finančni plan za leto 2012.

Skupščino je pozdravili tudi gost iz Gasilske zveze Slovenije 
tov. Alojz Tirgušek ter ostali gostje sosednjih gasilskih zvez in 
Službe za zaščito in reševanje.

Za lepo pripravljeno skupščino se iskreno zahvaljujemo 
gostiteljem, Osnovni šoli Vojnik in domačim gasilcem iz Vojnika. 

Slavko Božnik,  
tajnik GZ

Delovno predsedstvo

Poročilo predsednika gasilske zveze Bena Podergajsa
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Razstava pastelov iz 
življenja Božene Nemcove 

v Jaromeru na Češkem 
Razstava pastelov iz življenja Božene Nemcove v Jaromeru 

na Češkem

Letos mineva 150 let smrti velike češke pisateljice in 
pravljičarke Božene Nemcove (1820–1862), ki je v svojem 
kratkem življenju ustvarila kar zajeten opus literarni del, od 
pravljic, povesti, potopisov ipd. in jo zaradi velike priljubljenosti 
pri Čehih uvrščajo v sam vrh popularnosti. Njena najboljša 
povest Babička je npr. izšla samo na Češkem že v več kot 350 
različnih izdajah, kar dvakrat sta bila posneta tudi filma z enakim 
naslovom (prvi črno-beli že l. 1940). Mnoge njene pravljice so 
bile prav tako dramatizirane in tudi posnete v obliki risank in 
filmov za otroke. 

Povest Babica je bila prevedena tudi v mnogo svetovnih 
jezikov. Za nas, Slovence, je pomembno, da smo že l. 1862 
dobili prevod Babičke (Babica), ki ga je naredil France Cegnar, 
natisnil pa Janez Leon v Celovcu. 

Na Češkem je Božena Nemcova zelo priljubljena, zato tam 
delujeta kar dva velika društva ljubiteljev Božene Nemcove, 
prvi v Pragi, drugi pa v Česka Skalici. 

Član drugega je tudi Jože Žlaus, zato je v začetku maja ob 
obletnici smrti Božene Nemcove pripravil v Mestnem muzeju v 
Jaromeru razstavo pastelov iz življenja Božene Nemcove. Poleg 
razstave se je v muzeju po vodstvom Jožeta Žlausa odvijala 
dvodnevna grafična delavnica za otroke tamkajšnje osnovne 
šole z imenom Božena Nemcova. 

Jože prizna, da ga je življenje in delo Božene Nemcove 
čudežno pritegnilo, zato s ponosom pove: »Večkrat sem obiskal 
kraje na Češkem, kjer je ustvarjala Božena Nemcova, in zbral 
kar zajeten kup materiala, iz katerega sem črpal tematiko za 
moje razstavljene slike. Znamenito »babičino dolino« sva z 
ženo Jelko kar dvakrat prepešačila. V moji galeriji Piros v 
Globočah nastaja prav tako večja zbirka pravljic, povesti in 
potopisov Božene Nemcove v češkem in slovenskem jeziku, 
zbirka slikovnega materiala iz njenega življenja in dela in zbirka 
turističnih vodnikov in prospektov o znameniti Babičini dolini 
(Babičino udoli) blizu idiličnega mesteca Česka Skalice, kjer je 
Božena Nemcova preživljala svojo mladost.« 

Jelka Žlaus 

Kultura

Obisk smo pričeli s sprejemom konzula na Občini Vojnik, kjer 
sta si s županom izmenjala nekaj pozdravnih besed. Osnovna 
šola Vojnik je gostila razstavo s fotografijami Nepala avtorjev 
Birmana Shresthe in Alenke Seher, ki jo je častni konzul otvoril 
in udeležencem predstavil državo Nepal, učenci pa so pripravili 
kratek kulturni program.

Častnemu konzulu smo predstavili Soržev mlin v Polžah, kjer 
nas je prijazno sprejel

Oton Samec, nato pa smo se odpravili še na planinsko kočo 
pri sv. Tomažu v Vojniku. Tam smo si ogledali cerkev, Planinsko 
društvo Vojnik pa je konzulu predstavilo svoje delovanje in 
možnosti za sodelovanje. 

Sledilo je predavanje častnega konzula o Nepalu, ki je potekalo 
v Kulturnem domu Vojnik. Obiskovalci so z navdušenjem 
prisluhnili zanimivemu pripovedovanju in slikovni predstavitvi 
o tej azijski državi.

Lea Preložnik

Obisk častnega 
konzula v Vojniku
5. junija 2012 je občino Vojnik obiskal častni 

konzul Nepala Aswin Kumar Shrestha

Ob prihodu častnega konzula Nepala v Vojnik

Sprejem častnega konzula Nepala na občini Vojnik

Sprejem pri županu Česka Skalic in izročitev monografije naše občine
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40 let MoPZ  
KUD Nova Cerkev

19. maja je v Novi Cerkvi ponovno zazvenela zborovska pesem, saj smo člani MoPZ KUD Nova Cerkev slavili svoj 40. jubilej. S 
sozvočjem pesmi in aplavzov številnih obiskovalcev v dvorani smo tako slavnostno zaključili 40. sezono delovanja tega pevskega 
zbora.

Kultura

Začetki glasbenega ustvarjanja v Novi Cerkvi segajo že več 
kot 150 let nazaj, ko je v Novi Cerkvi še služboval blaženi 
Anton Martin Slomšek. Takrat so ljudje prepevali pri sv. mašah, 
pri druženju po končanih opravilih in ob drugih priložnostih. 
Začetek zborovskega petja v Novi Cerkvi sega v leto 1919, ko 
je tedanji učitelj, g. Julijan Šinigoj, ustanovil mešani pevski zbor. 
Z njim je nastopil na kulturni prireditvi v Kuzmanovem salonu 
v Polžah. 

Moški pevski zbor KUD Nova Cerkev je bil ustanovljen leta 
1972, takrat pod imenom Moški pevski zbor prosvetnega društva 
Tone Tomšič. Sestavljali so ga domačini, ki so prej prepevali po 
okoliških pevskih zborih, pridružilo pa se jim je tudi nekaj novih 
pevcev. 

Zbor je vodilo kar nekaj zborovodij, najdlje pa ga s svojo 
strokovnostjo, dobro voljo in požrtvovalnostjo vodi g. Peter 
Selčan. S svojo ljubeznijo, marljivostjo in požrtvovalnostjo sta 
za zbor, kakor za enega izmed svojih otrok, skrbela g. Tone in 
ga. Katica Pešak. Neizmerno veliko dela je bilo opravljenega. 
Neskončno dopisov, plakatov, not in drugega pevskega gradiva 
je šlo skozi njune marljive roke. Hvala vsem trem! Hvala vam, da 
ste žrtvovali svoj čas in delo, zaradi česar je naš kraj postal lepši 
in bolj prepoznaven. Seveda gre zahvala tudi vsem pevcem, še 
posebej tistim, ki v zboru prepevajo že od vsega začetka. Njihova 
pesem se je vsrkala v vsako poro našega kraja, postala je del 
Nove Cerkve. 

Naj se zahvalim še vsem ostalim, ki s svojim marljivim 
delom pripomorete k delovanju našega zbora: našemu tajniku, 
g. Franciju Kotniku, našemu blagajniku, g. Ivanu Tratniku, naši 
računovodkinji, gospe Ivanki Ojsteršek, ter predsednici našega 
kulturno.umetniškega društva, gospe Andreji Štravs. 

Na pomoč nam vedno priskočita predsednik Sveta Krajevne 
skupnosti Nova Cerkev, g. Slavko Jezernik, ter župan občine 
Vojnik, g. Beno Podergajs, tudi sam pevec ter velik ljubitelj 
zborovske glasbe. 

Hvala tudi vsem sponzorjem in donatorjem, ki ste finančno 
podprli delovanje našega zbora ter omogočili izid biltena, kakor 
tudi vsem ostalim, ki ste na kakršen koli način pripomogli k 
delovanju našega društva. 

Med samim koncertom je g. Ivan Poklič, predsednik sveta OI 
JSKD, pevcem podelil Gallusova priznanja. 

Častno Gallusova značko so tako prejeli: Franci Kotnik, 
Šefan Premrl, Adolf Cehner, Slavko Jakop, Ivan Tratnik, Slavko 
Kraljič, Jaka Krajnc, Janko Lebič, Vinko Božnik, Gojko Rihtar 
in Jože Podgoršek. 

Zlato Gallusovo značko so prejeli: Franci Čerenak, Slavko 
Vinder, Jože Štokovnik, Boris Kotnik, Slavko Zagrušovcem, 
Ciril Deželak, Štefan Kamenik, Simon Stagoj, Marko Lebič, 
Karli Blazinšek, Herman Felicijan in Silvo Ovtar. 

Srebrno Gallusovo značko je prejel Jan Kovač, bronasto pa 
Rok Kadilnik. 

Priznanje Sveta Območne izpostave Sklada je prejel dolgoletni 
zborovodja, g. Peter Selčan. 

Jubilejno priznanje Območne izpostave Sklada pa je prejel 
dolgoletni predsednik, g. Tone Pešak. 

Na jubilejnem koncertu ob 40. obletnici delovanja zbora pa 
pevci na odru nismo stali sami. V goste smo povabili žensko 
vokalno skupino Plavica iz Zasavja, ki deluje že več kot dvajset 
let in kot mala vokalna skupina zaseda pomembno mesto na 
področju kulture v Zasavju. Skupaj smo tako za ljubitelje 
zborovske glasbe pripravili čudovit koncert, ki bo predvsem 
nam, kakor tudi obiskovalcem še dolgo ostal v spominu. 

Prireditev, ki joj je povezovala predsednica KUD Nova Cerkev, 
gospa Andreja Štravs, je tako minila v slavnostnem vzdušju. 
Po končanem koncertu smo z obiskovalci skupaj nazdravili s 
kozarčkom vina. 

Rok Kadilnik,  
predsednik MoPZ KUD Nova Cerkev

MoPZ KUD Nova Cerkev
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Srečanje pevskih zborov 
občin Vojnik in Dobrna

Topel majski večer se je zlil v ubranosti slovenske pesmi iz grl 
180 pevcev.

Srečali smo se na tradicionalnem Srečanju pevskih zborov 
občin Vojnik in Dobrna, tokrat na Dobrni. Pesmi so izzvenele 
ubrano, zapete so bile iz srca za srca poslušalcev. Pestrost so 
nadgradili mladi glasovi novo nastale pevske zasedbe iz Vojnika.
Srečanje je nekako generalka za zbore pred revijo v Celju.

Prijateljsko druženje se je po uradnem delu raztegnilo v 
majsko noč.Tudi takšna srečanja utrjujejo medčloveške vezi, da 
ne postanemo sosedje - tujci.

Dan vam naj polepšajo nasmejani obrazi in odkriti ljudje.
Bojan Vrečer

Kultura

Moški pevski zbor Nova Cerkev

Dekliška vokalna skupina KUD Vojnik

Mešani pevski zbor DU Vojnik

Moški pevski zbor KUD Vojnik

1. koncert dekliške 
vokalne skupine 

KUD »France 
Prešeren« Vojnik

V petek, 18. maja 2012, se je ob 19.30 pričel zanimiv glasbeni 
večer. Dekliška vokalna skupina KUD »France Prešeren« je 
pripravila 1. letni koncert skupaj z gostoma - Otroškim pevskim 
zborom svetega Lenarta iz Nove Cerkve in Ženskim pevskim 
zborom Osnovne šole Vojnik. 

Že nekaj let je bila v Vojniku želja, da bi mlade pevke, ki se 
kalijo v šolskem zboru, lahko nadaljevale prepevanje v kakšni 
skupini. Končno je to uspelo skupini deklet, ki so se zbrale ob 
zborovodkinji Emiliji Kladnik Sorčan in pričele pripravljati 
program za nastope. Letos so se že predstavile na reviji pevskih 
zborov občin Vojnik in Dobrna, nato še na reviji zborov v Celju, 
v petek pa so pripravile samostojen koncert. 

Mladi glasovi so čudovito zazveneli in nas ponesli v svet 
glasbe. Dekleta so predstavila različne vrste pesmi in s svojim 
prepevanjem navdušile polno dvorano poslušalcev. Na klavirju 
jih je spremljala Natalija Podgoršek, na flavti pa Maja Srebočan. 

Zanimiv program so pripravili otroci iz Nove Cerkve s svojo 
vodjo Vesno Kotnik ob spremljavi Urške Oprčkal. 

Svoj prvi nastop je imel Ženski pevski zbor Osnovne šole 
Vojnik. S pestrim in raznolikim programom so predstavile svoje 
nekajmesečno delo, ki ga umetniško usmerja Emilija Kladnik 
Sorčan, na klavirju pa spremlja Vesna Kolin. 

Celotno prireditev so pevke dekliške vokalne skupine 
pripravile same: plakate, koncertne liste, dekoracijo odra, 
povezovanje in pogostitev sodelujočih. In zelo jim je uspelo. 

Pevke so pozdravili župan občine Vojnik Beno Podergajs, 
podžupan Branko Petre ter predsednica KS Vojnik Lidija Eler 
Jazbinšek, ki so jim zaželeli, da bi uspešno nadaljevale začeto 
delo. 

Milena Jurgec
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Moški pevski zbor Vojnik: spet našli recept 
za polno dvorano

Moški pevski zbor KUD France Prešeren Vojnik je na svojem letnem koncertu aprila letos znova povsem napolnil dvorano 
Kulturnega doma. 

Kultura

Vsi aktualni dogodki se nahajajo na spletni strani: www.mojaobcina.si/vojnik

Njihova pristna ljubezen do petja obiskovalcev ni pustila 
ravnodušnih. Tokrat so njihova ušesa božale ljudske pesmi, 
tako šaljive kot ljubezenske, drugi del koncerta pa je bil v duhu 
150-letnice smrti Antona Martina Slomška posvečen izključno 
njegovim pesmim. Prijetno so presenetile tudi članice Dekliške 
vokalne skupine KUD France Prešeren Vojnik, ki jih je moški 
zbor povabil v goste. Tudi nad njimi bdi njihova dolgoletna 
zborovodkinja Emilija Kladnik Sorčan, ki je na koncertu 
dokazala, da ima „recept“ tako za mlade kot nekoliko starejše 
pevce. O tem, da ima pevce »naštudirane« tako dobro, da lahko 
njihovo osebnost prebere iz različnih zvokov, ki prihajajo tudi od 
kod drugod kot le iz ust, morda na tem mestu ne bi razpredali, 
saj gre za njihov »interni štos«. Namiguje pa na to, da se imajo 
moški na vajah prav fino. Pa čeprav morajo ubogati žensko … 

Nagrada za pridno delo na vajah je za pevce še nekaj 

drugega. Ob redkih priložnostih njihovo 
požrtvovalnost nagradi Javni sklad za 
kulturne dejavnosti. Tako je bilo tudi na 
minulem koncertu, ko je predstavnik 
celjske izpostave javnega sklada Janko 
Poklič podelil jubilejna gallusova 
priznanja in značke. Bronasto značko za 
pet let prepevanja je prejel Jože Polajžer, 
srebrne, ki pomenijo, da je pevec vsaj 
deset let že predan ljubiteljskemu petju, 
so prejeli Sandi Motoh, Janez Prelesnik 
in Marjan Žlaus, zlato, za več kot 20 let 
prepevanja, pa so prejeli Franci Bogovič, 
Oskar Šuligoj, Peter Marguč, Beno 
Podergajs, Rafael Brance, Ivan Petek ter 
Bojan Zakonjšek. Prvič so podelili tudi 
častne gallusove značke, ki so jih prejeli 
pevci, ki pojejo že več kot 30 let. Ravno 
teh nagrajencev je bilo največ. Razveselili 
so se jih Milan Krajnc, Darko Klančnik, 
Milan Svetel, Ivan Preložnik, Pepi Krajnc, 

Julijan Špes, Milko Kovač, Ivan Golihleb, Tone Štante, Marjan 
Preložnik, Miran Kroflič, Avgust Jošt, Jernej Čater ter Emilija 
Kladnik Sorčan. 

Odgovor na to, da je tistih nekaj pevcev ta večer ostalo praznih 
rok, je povsem preprost – ti so vse značke in plakete v znak 
zahvale prejeli že pred leti, saj so zboru predani že več kot 40 
let. Izjema je nekaj mlajših pevcev, ki so jih v letošnji sezoni 
uspeli pritegniti v zbor. Čeprav tudi »prišleki« še zdaleč niso 
začetniki. »Leta 2016 bo zbor obeležil častitljivih 80 let, zato 
se želimo na ta trenutek čim bolje pripraviti,« je »novačenje« 
pojasnil predsednik zbora Franci Korošec. Po preteklih izkušnjah 
sodeč vemo, da ne bo le okrogla obletnica, temveč tudi naslednji 
koncert, znova popoln. 

Rozmari Petek 

email: aksel.skaza@gmail.com
gsm: 00386 041 679 286

digital solution

-tekstil za promocijo (majice, kape, jakne, 
 športni dresi...) 
-tisk, vezenje
-digitalni tisk, izdelava panojev, nalepk...

www.aksel.si

-količina za dobavo in potisk ni omejena,
 dobavimo in potiskamo lahko tudi 1 kom
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Folklora na vasi
V Novi Cerkvi so se 6. maja predstavile folklorne skupine v organizaciji TD Nova Cerkev. Že sam naslov »FOLKLORA NA 

VASI« pove, da bo pestro popoldne in da bo kaj videti. In res je bilo tako. Navdušili so otroci OŠ Vojnik, domači nastopajoči in gosti. 

Kultura

FS OŠ Vojnik 

Člani FS OŠ Vojnik so najmlajši člani letošnje prireditve 
Folklora na vasi v Novi Cerkvi. Otroci OŠ Vojnik, ki sicer 
obiskujejo 6., 7., 8. in 9. razred, plešejo in ohranjajo slovensko 
ljudsko izročilo pod vodstvom gospe Milanke Kralj. Na prireditvi 
so se predstavili s spletom zahodnih štajerskih plesov. 

FS Socka 

FS Socka deluje kot najmlajša sekcija Kulturnega društva 
Socka, ki je nastala je leta 2011 na pobudo gospe Ivanke 
Koprivnik. Trenutno pleše v skupini 7 parov, spremljata jih 
harmonikaš in klaritenist. Plešejo vzhodnoštajerske plese. 

FS Vransko 

FS Vransko deluje v okviru društva, ki je bilo ustanovljeno 
leta 2006. Njihovo poslanstvo je posvečanje plesu, petju 

ter ohranjanju ljudskih običajev. Skupina se udeležuje vseh 
območnih in medobmočnih srečanj folklornih skupin v Sloveniji, 
prav tako gostujejo v tujini. FS Vransko pleše predvsem štajerske 
plese. 

FS Galicija 

FS Galicija deluje že več kot pet let. Člane povezuje veselje do 
plesa, petja in slovenskega ljudskega izročila, ki ga predstavljajo 
po vsej Sloveniji, nekdanji Jugoslaviji in tudi Evropi. Prvi splet, 
s katerim se je skupina predstavila je bil Belokranjski splet. 
Njihov repertoar pa so kasneje dopolnili tudi s štajerskimi plesi – 
večinoma plesi zahodne Štajerske. 

FS Ponikva pri Žalcu 

FS Ponikva deluje v okviru KD Ponikva pri Žalcu. Prve 
vaje segajo v leto 1996. Želja ustanoviteljice je bila obujati 
in poustvarjati ljudsko izročilo iz preteklosti – šege, navade, 
običaje, viže, pesmi, plese in jih prenašati na mladi rod. Skupina 
nastopa na raznih kulturnih in zabavnih prireditvah v kraju, v 
občini, na mednarodnih festivalih ter v televizijskih oddajah. 
Njihov repertoar zajema prekmurske, belokranjske, kozjanske, 
gorenjske ter koroške ohcetne plese. FS Kebelj deluje od leta 
1997. Plešejo predvsem štajerske plese in pojejo ljudske pesmi. 
Člani nosijo noše iz konca 18. stoletja – začetek 19. stoletja. Prav 
za te noše je bila leta 2007 narejena tudi raziskava s pomočjo 
znane etnologinje ga. Marije Makarovič. Člani FS Kebelj 
nastopajo tako v Sloveniji kot v tujni, na porokah ter na raznih 
prireditvah. 

Jure Vovk

Frankolovčani veseli novega objekta
Poleg ostalih prireditev, ki jih organizirajo društva v kraju v okviru praznovanja krajevnega praznika, si bomo letošnji praznik prav 

gotovo zapomnili vsi, ki aktivno delujemo v krajevni skupnosti, različnih društvih in organizacijah. Izpolnila se nam je dolgoletna 
želja, da v našem parku, primernem prostoru za druženje, med mogočnimi drevesi, stoji nov objekt, ki bo ponos kraja in bo služil 
vsem, ki organiziramo različne prireditve na prostem.

V zvezi s tem objektom je bilo v preteklosti 
izrečeno že veliko besed, ki jih ni potrebno 
ponavljati. Vsi tisti, ki smo si takšnega 
objekta srčno želeli, smo verjeli, da bo čas 
prinesel svoje in da bo nekoč prišlo do gradnje 
prireditvenega paviljona z urejeno okolico. 

Upanje se je krepilo ter doseglo svoj prvi 
vrhunec z organizacijo dobrodelnega koncerta 
za gradnjo objekta 30. maja 2010. Takrat je 
med nami vsemi prevladal velik optimizem, da 

nam bo z veliko volje in složnosti uspel 
veliki met. Ta zanos nas je spremljal še naprej, 
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Njene besede so dobile takojšnjo potrditev, saj je bila 
telovadnica v Novi Cerkvi polna poslušalcev, ki so prišli 
prisluhnit mladim pevcem in pevkam, ki prepevajo v šestih 
pevskih zborih OŠ Vojnik. 

Da njihovi mladi glasovi ubrano zapojejo, pa z veliko mero 
potrpežljivosti in ljubeznijo poskrbijo njihove zborovodkinje, ki 
jim privzgajajo veselje do petja. 

Mnogi so v vključeni v zbor že od prvega razreda in svojo 
osnovnošolsko sodelovanje v pevskem zboru zaokrožijo z 
zaključkom devetletnega izobraževanja. 

Na POŠ Socka otroci prepevajo pod vodstvom gospe Nataše 
Čerenak, na POŠ Nova Cerkev vodi zbor gospa Sabina Penič, 
na POŠ Šmartno v Rožni Dolini za lepo petje skrbi gospa Lea 
Rezar. Na centralni šoli najmlajši prepevajo v zboru pri gospe 
Tini Kušar, zborovodkinja Emilija Kladnik Sorčan vodi zbor, v 
katerem prepevajo otroci, ki obiskujejo 4. in 5. razred, glasovi 
otrok od 6. do 9. razreda pa pod njenim vodstvom zazvenijo tudi 
v Mladinskem pevskem zboru. 

Otroško petje popestri marsikatero prireditev v domačem 
kraju. Slovensko pesem vojniškega Mladinskega pevskega zbora 

pa bodo konec maja zopet slišali v dveh čeških mestih, Jirkovu in 
Chomutovu, saj med našimi in njihovimi pevci poteka 15-letno 
pevsko sodelovanje in tkanje prijateljstev. 

Prijateljstvo in dobro voljo pa je bilo moč čutiti tudi med 
nastopajočimi in njihovimi zborovodkinjami. Koncert je bil 
raznolik, razgiban, vsaka nastopajoča skupina je predstavila tri 
pesmi, folklorna skupina pod vodstvom gospe Milanke Kralj pa 
je odplesala splet štajerskih ljudskih plesov. 

Posebno doživetje je bil za nastopajoče in poslušalce zaključek 
koncerta, ko so se na odru in ob njem postavili vsi nastopajoči 
in skupno zapeli dve pesmi, Slomškovo V dolinci prijetni ter 
narodno Fantje po polj gredo. 

Z lepo glasbeno popotnico in mislimi ravnateljice, ki pravi: 
"Želim in verjamem, da bomo kljub neprijaznim časom za vse nas 
učitelji zmogli in znali ohraniti kakovost našega izobraževanja in 
pestrost dejavnosti, ki smo jih in jih na naši šoli še vedno nudimo 
našim otrokom. Sicer pa kdor poje, slabo ne misli, in na naši šoli 
veliko pojemo," se je zaključil lep pevski večer. 

 
 Lidija Eler Jazbinšek 

Kultura

Koncert pevskih zborov OŠ Vojnik
“Vsakoletni koncert naših zborov je praznik petja ne samo za nas, ampak - upam si trditi - tudi za našo občino,« je v svojem 

nagovoru ob tradicionalnem koncertu povedala ravnateljica gospa Majda Rojc. 

in rezultat tega je bilo rušenje objekta, saj smo se vsi dobro 
zavedali, da obstoječi objekt ni vreden obnove. 

Omeniti moram, da je bilo v tej fazi organizacije zelo aktivno 
Društvo Talon Frankolovo. Priskrbelo je rabljeno opeko za 
morebitno obnovo obstoječega objekta, ki se je med tem 
uporabila za prekritje Aletinega doma. 

Z rušenjem starega, dotrajanega objekta smo bili deležni precej 
neodobravanj s strani občinske uprave na čelu z gospodom 
županom, ki je takrat pričela iskati možnosti, da se prijavi na 
razpis za sofinanciranje objekta. 

Idejni projekt je pred tem izdelala ga. Fanika Škorja-Pušnik, 
ki je v okviru obstoječih dimenzij ter na isti lokaciji narisala 
sedanjo podobo in opredelila funkcionalnost objekta. 

Pred gradnjo so se uskladile nekatere naše želje, katerih 
rezultat je danes viden. Uredila se je projektna dokumentacija, ki 
se je spreminjala in dopolnjevala predvsem zaradi zahtev Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine. 

Pri tem je veliko delo opravil g. Milan Dobovišek. 

Gradnja objekta se je pričela v lanskem letu, aprila letos je bil 
objekt končan v skladu s ponudbenim predračunom in dodatnimi 
deli ter v začetku maja uspešno opravljen tehnični pregled. 

Zavedamo se, da bo poleg končne ureditve okolice objekta in 

opreme prostorov, ki smo jo delno že sami opremili, potrebno s 
skupnimi močmi projekt čim prej dokončati, da bo služil svojemu 
namenu. 

V kraju smo se soglasno dogovorili, da bo upravitelj objekta 
KS Frankolovo, ki s tem prevzema odgovornost za najem in 
vzdrževanje objekta. 

Zahvaljujem se članom društev, ki so pomagali pri ureditvi 
objekta in pripravi okolice za otvoritev. Veliko delo sta pri tem 
opravila Stanko Skaza in Igor Rotar. 

Ob otvoritvi našega paviljona se posebej zahvaljujem občinski 
upravi na čelu z g. županom Benom Podergajsom za izvedbo 
projekta, vodji projekta s strani Občine ge. Petri Žgajner-Pehar 
za potrebno koordinacijo, podjetju KOVA Celje in njenemu 
direktorju Milanu Dobovišku s sodelavci za izdelavo projektne 
dokumentacije, usklajevanje projekta ter izvedbo tehničnega 
pregleda, izvajalcu del Kongrad, Slovenske Konjice, domačinu 
Bogdanu Liliji za izvajanje elektro del, podjetju AZ Inženiring za 
izvajanje nadzora pri gradnji ter Društvu za raznolikost podeželja 
za sofinanciranje. 

Z otvoritvijo prireditvenega paviljona si želim, da bo primerno 
urejena okolica skupaj z objektom družila množice obiskovalcev 
našega kraja in širše okolice, ki v srcu dobro mislijo. 

Dušan Horvat, predsednik sveta KS 
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Srečanje starejših krajanov 
Frankolovega

V času, ko se turobni zimski dnevi iztečejo in se začne prebujati 
narava, se tudi v ljudeh prebudi želja po veselju in druženju. 
Mesec maj je za kaj takšnega še posebej primeren, zato se v njem 
že vrsto let odvijajo tudi številna srečanja starejših krajanov, ki 
jih imamo tudi pri nas na Frankolovem.

Tako sta KS Frankolovo v okviru praznovanja krajevnega 
praznika in ŽK Frankolovo tudi letos organizirala to srečanje, ki 
se je odvijalo v četrtek, 24. maja. 

 Srečanje se je pričelo v domači cerkvi sv. Jožefa, kjer je bila 
v ta namen ob 17. uri darovana sveta maša, ki jo je vodil naš 
priljubljeni pater Branko Cestnik. 

 Po maši se je srečanje nadaljevalo v bližnjem gostišču Turist, 
kje sta vse letošnje udeležence čakala pogostitev in krajši 
kulturni program, katerega so ga pod vodstvom svojih mentorjev 
pripravili učenci Osnovne šole Frankolovo. 

Ob zbiranju udeležencev je bilo čutiti mnogo veselja in 
zadovoljstva, da so bili kljub slabim časom, ki pretresajo našo 
domovino, povabljeni na to srečanje. Prisrčna dobrodošlica 
predsednika KS Dušana Horvata jih je še dodatno razveselila, 
sploh tedaj, ko je izrazil svoje zadovoljstvo ob tako številni 
udeležbi. Njegova želja, da v tem druženju čimbolj uživajo, se je 
začela izpolnjevati s kulturnim programom, ki sta ga s svojimi 
učenci pripravili učiteljici, Leonida Rožanski in Mojca Dobnik 
Kobale, srečanje pa je s svojo prisotnostjo obogatil tudi ravnatelj 
OŠ, Peter Žurej. 

 Prav tako je s svojo prisotnostjo udeležence razveselil tudi 
pater Andrej Koch, ki je z mnogimi nadvse rad poklepetal in se 
skupaj z njimi nasmejal šalam, ki so spremljevalke vsake dobre 
volje. 

Med srečanjem je Dušan Horvat v imenu KS obdaril najstarejša 
prisotna krajana, in sicer Terezijo Skale, ki bo v oktobru dopolnila 
93 let, ter Melhiorja Oprčkala, ki bo v decembru dopolnil 84 let. 

Slovo po prijetnem druženju je bilo kar nekoliko težko, a 
ogrela ga je želja, da se čez leto dni zopet srečamo! 

Krajevna skupnost Frankolovo,  
Župnijska Karitas Frankolovo

Prisotne je v imenu Krajevne skupnosti pozdravil njen 
predsednik Dušan Horvat

Aktualno

Otvoritev 
zasebne zobne 
ambulante 

Raid Wahibi, doktor dentalne 
medicine, je v četrtek, 10. maja 2012, 
na Celjski cesti 26 v Vojniku otvoril 
prostore samoplačniške ambulante, v 
kateri bo uporabnikom nudil številne 
zobozdravstvene storitve.

V sodobno opremljeni samoplačniški ambulanti, ki je 
namenjena tako otrokom kot odraslim, bo nudil storitve s 
področja protetike, zdravljenja dlesni in zobovja z laserjem, 
nadgradnje z implatanti, kakor tudi kirurški del zobozdravstvenih 
storitev. 

Uspešno delo je dr. Wahibiju ob otvoritvi zaželel župan 
Občine Vojnik, gospod Beno Podergajs, ki je z zadovoljstvom 
poudaril, da se s to otvoritvijo razširja ponudba v kraju. 

Dogodek je s prisotnostjo počastil tudi častni generalni konzul 
Kraljevine Jordanije, gospod Samir Amarin, ki je navzoče 
nagovoril in povedal, da je vesel, da je dr. Raid Wahibi v 
Sloveniji in v kraju uspešen in spoštovan. 

Številčna udeležba gostov, sodelavcev in prijateljev na 
otvoritvi je potrdila besede obeh govornikov, da dr. Wahibi s 
svojim pozitivnim odnosom pripomore k dobremu vzdušju, 
kjerkoli se pojavi. 

Lidija Eler Jazbinšek,  
foto: Edi Fidler 

Dr. Raid Wahibi

Zobna ambulanta dr. Raida Wahibija
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Celodnevni obisk vodstva NSi celjske regije
V sklopu projekta Blizu ljudem je vodstvo Nove Slovenije obiskalo celjsko regijo. Poleg ministrice Ljudmile Novak in ministra 

Aleša Hojsa so se delovnega obiska udeležili tudi poslanci Jožef Horvat, mag. Matej Tonin in Janez Vasle. Namen obiska je bila 
seznanitev z aktualnimi problemi te regije in ogled dobre prakse nekaterih podjetij in institucij, ki kljub zaostrenim gospodarskim 
razmeram uspešno poslujejo.

Aktualno

Meritve hitrosti v cestnem prometu
Medobčinski inšpektorat in redarstvo bosta konec meseca maja in v juniju 2012 ponovno izvajala meritve hitrosti v cestnem prometu. 

Meritve hitrosti bomo izvajali 
na odsekih občinskih cest in 
na odsekih državnih cest v 
naseljih na območju občin 
Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vojnik in Zreče, predvsem na 
območjih šol, otroških vrtcev, 
otroških igrišč, v predelih, kjer 
se nahaja večje število pešcev, 
kolesarjev, v območjih naselij, 
kjer so bile podane pobude 
oziroma zahteve po namestitvi 
hitrostnih ovir zaradi pogostih 

prekoračitev hitrosti, ter na drugih odsekih, kjer bi bila lahko 
zaradi prekoračene hitrosti ogrožena varnost udeležencev v 
cestnem prometu. 

Občinski redarji bodo tako kršiteljem, ki bodo prekoračili 
dovoljeno hitrost v času izvajanja nadzora in jih bo zabeležila 
samodejna merilna naprava, po pošti vročili plačilni nalog. S 
plačilnim nalogom bo izrečena globa za storjeni prekršek in 
določene kazenske točke, odvisno od višine prekoračitve hitrosti, 
v skladu z določbami Zakona o pravilih cestnega prometa. 

Meritve hitrosti, ki so bile na območju navedenih občin že 
opravljene, so pokazale, da je problematika prevelike hitrosti 
velika, zato je osnovni namen meritev hitrosti predvsem 
preventivno delovanje in umirjanje prometa v naseljih in na 
lokalnih cestah. 

Zadovoljni bomo, če bomo po zaključku akcije in njeni 
analizi ugotovili, da je kršitev vedno manj oziroma da prihaja do 
minimalnih prekoračitev dovoljene hitrosti. 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

mag. Nataša Kos

Tako je vodstvo NSi najprej obiskalo podjetje Mik v Vojniku, 
Dom sv. Jožefa v Celju in Šolski center Lava.

Sledilo je srečanje s predstavniki Pivovarne Laško in ogled 
procesa proizvodnje laškega piva. Obisk se je nadaljeval v 
Zrečah, kjer so predstavniki globalno zelo uspešnega podjetja 
Unior predstavili svoje podjetje in del proizvodnje. Med 
drugim so izrazili tudi zadovoljstvo, da se je njihova strategija 
dolgoročnega vlaganja v turizem izkazala za pravilno, hkrati pa 
so v zvezi z razvojem turizma v celjski regiji izpostavili potencial, 
ki ga ponuja mariborsko letališče. 

V drugem delu poti po celjski regiji je sledil obisk konjiškega 
podjetja Konus Konex, ki proizvaja različne vrste filtrov za 
industrijo, pogonske in druge jermene ter različne vrste specialnih 
čistilnih krp. Srečanja in ogleda proizvodnih prostorov podjetja se 
je udeležil tudi župan Slovenskih Konjic, Miran Gorinšek. Sledil 

je obisk Lambrechtovega doma, ki nudi institucionalno varstvo 
starejših občanov, izvaja pa tudi pomoč družinam na domu in 
dnevno varstvo v dnevnem centru. V sklopu obiska te regije se 
je vodstvo NSi srečalo tudi z županom občine Vitanje, Slavkom 
Vetrihom, nekaterimi občinskimi svetniki in predstavniki 
gasilcev. Župan je povedal, da njihova občina beleži relativno 
nizko brezposelnost in da v občini vidijo možnost gospodarskega 
širjenja predvsem na področju turizma.

Sledil je obisk občine Vojnik, kjer je župan Benedikt Podergajs 
predstavil glavne značilnosti občine in nekatere investicije, ki 
jih bo občina najverjetneje lahko izpeljala kljub varčevalnim 
ukrepom.

Minister Hojs se je nato srečal s predstavniki Gasilske zveze 
Vojnik - Dobrna, ki so ministru razkazali tudi gasilska vozila in 
opremo. 

Sklepno dejanje obiska celjske regije se je odvilo v večernih 
urah v Kulturnem domu Vojnik, kjer so se zbrali člani in 
podporniki Nove Slovenije v tej regiji. Vodstvo stranke je najprej 
predstavilo svoje najvidnejše člane in trenutne aktivnosti, nato 
pa so vprašanja zastavili gostje iz občinstva. Vprašanja so se 
dotikala predvsem trenutnih gospodarskih razmer, tako da se je 
odprla razprava na temo napovedanih varčevalnih ukrepov in 
možnih alternativah. Izpostavljena je bila predvsem družinska 
politika in ukinjanje pomoči socialno šibkejšim državljanom. 
Kljub napovedanim težkim časom je srečanje minilo v 
optimističnem duhu, med člani in podporniki stranke pa je bilo 
čutiti veliko medgeneracijske solidarnosti in razumevanja do 
nujnosti varčevalnih ukrepov.

Anton Kosem
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V krajevni praznik z novo 
pridobitvijo

23. maj je na koledarju Frankolovčanov zapisan kot krajevni praznik. Čeprav se številne prireditve dogajajo že precej pred in 
še dolgo za tem datumom, se vrhunec praznovanja vsako leto zgodi v neposredni bližini tega koledarskega dne. Letošnjega smo še 
posebej bogato proslavili, saj so njegovo krono sestavljali: otvoritev prireditvenega paviljona, slavnostna seja Sveta KS, podelitev 
krajevnih priznanj in koncert domačega moškega zbora. Zakaj vse v enem samem večeru? Ker vse od naštetega pomeni nekakšen 
zaključek, ker en dogodek bogati drugega, ker je ta dan namenjen druženju vseh krajanov, ker ni praznika brez lepe pesmi in zato, 
ker je mož, ki vodi vajeti Krajevne skupnosti in Prosvetnega društva, ena in ista oseba. Več kot dovolj za prijetno doživetje, pa še bolj 
racionalno je, zlasti za te čase.

Slavnostna seja Sveta KS kot inventura minule 
sezone 

Prerez tribarvnice pred vhodom v novi prireditveni paviljon 
je bil zagotovo najpomembnejši segment letošnjega praznika. 
Tudi na slavnostni seji Sveta KS Frankolovo predsednik Dušan 
Horvat ni skrival zadovoljstva ob tej pridobitvi niti ob ostalih 
aktivnostih Krajevne skupnosti v minuli sezoni. 

Tudi mošnja finančnih sredstev, zlasti tistih, pridobljenih na 
podlagi razpisov, je bila lepo napolnjena ob predpostavki, da je 
dotok cekinov za investicije odvisen od projektov, ne od velikosti 
krajevne skupnosti. Po oceni župana Bena Podergajsa smo imeli 
prav zaradi projektov v bližnji preteklosti (sanacija ceste v 
Črešnjice, čistilna naprava, prireditveni paviljon …) in urejene 
občinske politike kljub krčenju proračunskih financ nekakšno 
obdobje »debelih krav«. Pa vendar ostaja veliko potreb in želja, 
ki so v največji meri odvisne od denarja; najbolj skrb vzbujajoča 
je oskrba s pitno vodo, številne ceste čakajo novo asfaltno 
prevleko, šola čaka na izgradnjo igrišča, kronično nas najedata 
bazen in Zidanica, pa še in še … »Težavam navkljub praznovanje 
ni čas za malodušje, temveč za čestitke in pohvalo tistemu, kar 
je dobro. Svet gre naprej in z njim tudi mi, le da so enkrat koraki 
daljši, drugič krajši, pomembno je, da ne stopicljamo na mestu,« 
so prisotni modro ugotovili ob zaključku seje. 

Koncert Moškega pevskega zbora PD Anton 
Bezenšek Frankolovo 

Moški zbor je pod vodstvom zborovodje Francija Kolarja za 
praznik priredil svoj redni letni koncert. V skrajšanem koncertnem 
programu so »Bezenškovi fantje« predstavili delo minule sezone 
in občinstvu znova odpeli pesmi različnih žanrov, od narodnih 

do umetnih, od domačih do tujih. Da pa zbranim niso prepevali 
samo moški, so oder odstopili tudi nežnejšemu spolu. V goste 
so povabili dekliški kvintet Sestrične iz Šentvida pri Grobelnem, 
pet mičnih deklet, ki so tudi po genih čisto prave sestrične. 
Dekleta so z nežnimi in čistimi vokali popestrila praznični večer, 
njihov nastop je prijetno del tako ušesom kot očem poslušalcev. 
Svojstven draž in svežino pa je pridal še vokalno-instrumentalni 
duet, solopevka domačinka Fides Karo in instrumentalist Davide 
Antonio Pio, ki sta izvedla 3 pesmi. Da so tako domačini kot 
gostje svoj program odlično odpeli in odigrali, je potrdilo 
občinstvo, ki je od vseh nastopajočih »izprosilo« še dodatek. 

Priznanja sveta KS Frankolovo zaslužnim 
krajanom 

»Med nami so ljudje, ki jim ni vseeno za soseda, za sokrajana, 
za skupnost. S svojimi deli in prijaznostjo polepšajo sedanjost 
nas vseh,« je med prvim in drugim delom koncerta moderatorka 
opisala razlog za podelitev priznanj zaslužnim krajanom, ki so 
jih letos prejeli: 

Irma Blazinšek: za oživitev Turističnega društva Frankolovo, 
ki ga zadnja leta uspešno vodi, aktivno pa deluje v njem že skoraj 
dve desetletji. Pod njenim vodstvom je društvo zabeležilo vidne 
uspehe, pridobili so lastne prostore za delovanje, organizirajo 
množične prireditve, kot sta vsakoletni novoletni pohod in 
cvetlični sejem, društvo je bilo partner pri izgradnji prireditvenega 
paviljona, v teku je ureditev Bezenškove učne poti, tudi idej za 
prihodnje ji ne manjka. Od mladih nog je članica cerkvenega 
pevskega zbora in še drugih društev v kraju. Odlikujejo jo še 

Krajevna skupnost

Slavnostna seja v prireditvenem paviljonu

Dobitniki priznanj sveta KS Frankolovo
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mnoga drobna in dobra dela, ki bogatijo naš kraj in življenje v 
njem. 

Tatjana in Vlado Pečovnik: zakonca že prek 25 let skrbno 
upravljata cerkev sv. Trojice na Gojki. Tako kot že več rodov 
Tatjaninih prednikov, sta tudi ta dva skrbela za ročno zvonjenje 
vse do pred nekaj leti, ko so ga zamenjali z električnim. Naloga 
je bila zelo zahtevna, saj je bilo potrebno leto za letom, vsak 
dan 3-krat, točno ob uri prijeti za vrvi in zagnati zvonove. Vsa 
leta skrbita za urejeno notranjo in zunanjo podobo cerkve. Oba 
sta tudi aktivna člana KO Združenja borcev za vrednote NOB 
Frankolovo, kjer Vlado opravlja funkcijo praporščaka. 

Marjan Vranc: je aktiven član Prostovoljnega gasilskega 
društva Frankolovo. Z odhodom v upokojenske vrste so njegove 
dejavnosti postale še aktivnejše, saj sodeluje pri vseh akcijah, 
od priprave pustne maske do že tradicionalne izdelave butare 
in pirha, postavljanja mlaja, gasilske veselice, del v gasilskem 
domu, itd. V zadnjem času, ko imamo v kraju probleme s pitno 
vodo, skoraj ni dneva, da ga ne bi srečali z avtocisterno pri 
dostavljanju te nujne življenjske tekočine. Sicer pa je Marjan 
aktiven še na drugih področjih; krajši čas je bil član domačega 
pevskega zbora, ob asfaltiranju ceste v Rakovo stezo je bil 
gonilna sila in to ostaja tudi pri njenem vzdrževanju. 

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! 

Praznično razpoloženje se je nadaljevalo še ob okusnih 
prigrizkih, dobri domači kapljici in nazdravljanju prazniku, 
nagrajencem in vsemu lepemu. 

Sonja Jakop

Pitna voda na Frankolovem 
in varčevanje z njo

V letošnjem šolskem letu sta šestošolki Kaja Skaza in Larisa 
Sešel pod mentorstvom Suzane Šafarič izdelali raziskovalno 
nalogo o pitni vodi na Frankolovem. Kot najmlajši raziskovalki 
sta nalogo uspešno zagovarjali na srečanju Mladih raziskovalcev 
Podravja. Ob tem sta spoznali osnove raziskovalnega dela, se 
veliko naučili in prišli do naslednjih ugotovitev.

»Brez vode ni življenja. Poleg zraka, ki ga dihamo, je voda 
najpomembnejša snov za obstoj vsega življenja na Zemlji. Brez 
vode človek lahko preživi le nekaj dni. Čiste pitne vode je vedno 
manj. Ko gledamo televizijo, lahko vidimo, da milijoni ljudi tudi 
danes uporabljajo umazano vodo za umivanje, pitje in kuhanje, 
kar povzroča številne bolezni. Tudi na naši šoli se večkrat 
srečujemo z umazano pitno vodo, saj nam to sporočajo sredstva 
javnega obveščanja in učitelji v šoli. 

Prav zaradi tega sva se odločili, da raziščeva vzrok in preveriva, 
ali se zavedamo pomena čiste pitne vode in na kakšen način se 
lahko izognemo preveliki porabi. 

Iz izkušenj veva, da je pitna voda na Frankolovem občasno 
onesnažena, kar je posledica večjega deževja in onesnaževanja s 
strani kmetij. To velja predvsem za uporabnike, ki so priključeni 
na vodni vir Šibanc. Toda z novim leto je pričela delovati čistilna 
naprava, ki težavo tega vodnega vira odpravlja. Sami bomo lahko 
to ugotovili spomladi, ko se bo pričelo deževje. Na Frankolovem 
se srečujemo tudi z občasnim pomanjkanjem vode v sušnih 
obdobjih, predvsem v naselju Lipa. 

Raziskovalne metode pri našem delu so bile: študij literature, 
anketiranje, intervju in opazovanje. 

Anketirale smo starše naših učencev in krajane Frankolovega. 
Ob hipotezah, da je voda na Frankolovem oporečna, da je 
varčevanje z vodo slabo in da prihaja do pomanjkanja, sva bili 
presenečeni, saj najini hipotezi nista bili potrjeni. K temu je 
pripomoglo podjetje Vodovod – Kanalizacija iz Celja, ki vzdržuje 
vodovod in je težave saniralo. Veseli pa sva tudi, da so krajani 
tudi sami dovolj ozaveščeni in se zavedajo pomena pitne vode 
v vsakdanjem življenju. Veliko anketiranih zbira deževnico ali 
imajo svoja zajetja, ki jih uporabljajo za zalivanje vrtov, napajanje 
živine, pranje avtomobilov in podobno. 

Kljub rezultatom lahko vsak posameznik še veliko prispeva k 
varčevanju vode in njeni čistosti. Namesto kopeli izberimo prho, 
zapirajmo pipe, zobe si umivajmo ob zaprti pipi, vrtove in rože 
zalivajmo z deževnico, ne zlivajmo motornega olja in kemikalij v 
lijake ali na tla ipd.,« sta povedali mladi raziskovalki. 

Suzana Šafarič

Krajevna skupnost

Vokalna skupina sestrične

Fides Karo in Davide Antonio Pio
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Intervju

Simona Žnidar -  
ravnateljica Vrtca Mavrica Vojnik

Simona Žnidar, profesesorica defektologije, je s 1.marcem 2012 postala ravnateljica Vrtca Mavrica Vojnik, z željo, da s svojo vizijo, 
znanjem in izkušnjami prispeva svoj delež k zagotavljanju pogojev za razvoj najmlajših.

Si domačinka, v kraju pa si našla 
tudi svojo prvo zaposlitev. Spoznali 
smo te kot šolsko pedagoginjo, vsi tvoji 
sodelavci pa smo vedeli, da si najraje na 
svetu mati. 

Tako je, od vseh vlog, v katerih se 
pojavljam, mi je najbolj pomembna vloga 
matere. Sem mamica dveh krasnih deklet, 
Lucije in Tinkare. V mojem življenju sta 
vedno prioriteti in vseskozi se trudim 
graditi naše odnose na čustveni inteligenci, 
iskanju notranjega miru, zadovoljstvu in 
sreči v vsem, kar počnemo. Želim si, da 
bi bili zadovoljni, prijazni, odprtega duha. 

Na Osnovni šoli Vojnik si bila kot 
svetovalna delavka zaposlena skoraj 
dvajset let. Bila si vodja različnih zelo 
uspešnih projektov, pobudnica mnogih 
akcij, mentorica mladim raziskovalcem 
in številnim drugim interesnim 
vsebinam, mediatorka, voditeljica Šole 
za starše in še in še bi lahko naštevala. 
Kje črpaš energijo, ideje? 

Po naravi sem raziskovalka, nemiren 
tip človeka, ki ne zmore obstati na mestu. 
Delujem po principu empatije z okolico 
in ljubezni do otrok. Na vseh mojih poteh 
so bistveni sopotniki, ki me vedno česa 
naučijo in me vsak po svoje bogatijo. 

Ponudba različnih dejavnosti za učence 
se mi je zdela zelo pomembna z vidika 
prilagajanja individualnim potrebam 
odraščajočega človeka. Skozi različne 
dejavnosti sem imela možnosti spremljati 
in iz drugih zornih kotov spoznavati veliko 
otrok. Nemalokrat sem bila presenečena in 
sem se veselila uspehov, napredkov, ki so 
jih dosegli otroci, ki so bili sicer v tipično 
šolski situaciji povsem neopaženi. V 
vsakem projektu, ki sem se ga lotila, sem 
vedno skušala iskati mostove z resničnim 
življenjem – vzgoja in znanje za življenje. 

V marcu si postala ravnateljica Vrtca 
Mavrica. Kje je vzrok tvoje odločitve, 
da sprejmeš ta izziv? 

Po tolikih letih »šolskega življenja« 
sem si želela stopiti na pot predšolskega 
otroka predvsem zaradi izjemne vzgojne 
pomembnosti tega obdobja. Dom je 
resnično otrokova prva in najpomembnejša 
šola, vrtec pa smo ljudje, ki prvi stopamo v 
korak s starši v skupni želji po odkrivanju 
in razvijanju vseh njegovih danosti. Mali 
otroci se večino stvari naučijo z lahkoto, 
naravno in z velikim veseljem. Otrokovo 
izjemno odprtost za učenje je pomembno 
podpreti z dobrimi programi v prijaznem, 
vzpodbudnem okolju. 

Svoj delež v tem prostoru vidim 
predvsem v tem, da skupaj s sodelavci 
otrokom pomagam razvijati vse 
sposobnosti za naravno, doživljenjsko 
učenje. 

Kot eno izmed najpomembnejših 
nalog sodobnega vrtca vidim ravno v 
dopolnjevanju otrokovega domačega 
okolja ter spodbujanju otrokove osebnosti, 
socialne integracije in ustvarjalnosti. 

Kaj lahko izpostaviš iz pripravljenega 
Programa vodenja? 

Sledila sem postavljeni viziji Vrtca 
Mavrica, ki je usmerjena v zagotavljanje 
pogojev za celosten in uravnotežen razvoj 
otrok, v upoštevanje potreb današnjega 
časa, v pravice otrok do kakovostnega 
življenja in v učenje otrok v interakciji s 
svojim okoljem ter s pripravljenostjo, da 
se učijo. 

Pri načrtovanju in organizaciji življenja 
v vrtcu bom izhajala iz otrokovih 
sposobnosti, njegovih razvojnih potreb, 
konkretnih izkušenj in specifičnega 
dojemanja stvarnosti, objektivnih 
pogojev za izvedbo programov, potreb in 
pričakovanj staršev, predlogov sodelavcev 
in njihove strokovne usposobljenosti. 

Ali nam že lahko zaupaš, kakšnim 
projektom bo vrtec dajal prednost? 

Podpiram številne dobre projekte in 
dejavnosti, ki v vrtcu že tečejo, hkrati 
pa jih želim nadgraditi z dejavnostmi, ki 
bodo prispevale k učenju socialnih veščin 
in kompetentnega, odgovornega vedenja. 
Podpiram vključevanje v različne 
projekte, želim pa si več dela na področju 
razvoja nadarjenosti predšolskega otroka 
in vključevanje v programe krepitve 
telesnega in duševnega zdravja. 

Pomembno se mi zdi, da se vsak 
pri sebi vsak dan sproti zaveda, da je 
pomemben delček našega skupnega 
mozaika in da vsako delovanje pušča 
na ljudeh okoli nas neizbrisljive sledi.  
 

Simona Žnidar - ravnateljica Vrtca Mavrica Vojnik
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27. april 2012
Kakorkoli ga že imenujemo, ali dan OF ali dan 

upora proti okupatorju, 27. april je in bo vedno 
sedemindvajseti april, dan spomina na enotnost 
Slovencev in Slovenk, da se uprejo fašističnemu in 
nacističnemu nasilju.

Kultura

Tudi letos smo v počastitev dneva upora proti 
okupatorju v Kulturnem domu Vojnik Osnovna 
šola Vojnik, Občina Vojnik in Združenje borcev za 
vrednote NOB Vojnik – Dobrna pripravili kulturni 
dogodek na večer pred praznikom. Slovesnost so 
s petjem himne pričeli pevke in pevci Komornega 
mešanega pevskega zbora Društva upokojencev 

Vojnik pod vodstvom zborovodkinje Vide Bukovac. V nadaljevanju so v njihovi izvedbi 
dvorano preplavili še zvoki pesmi: »Zaori pesem o svobodi«, »Počiva jezero v tihoti« 
in »Domovina naša je svobodna«. 

Svečani govorec, tov. Ivo (Ivan Grobelnik), edini še živeči osvoboditelj zapornikov 
iz Starega piskra (noč iz 14. na 15. december 1944) je v svojem govoru povzel 
pomembnejše dogodke v času narodno osvobodilne borbe 1941-1945, povezane z 
ljudmi v Vojniku z okolico. 

Ob melodijah »Dobro večer, ljubo dakle« in »Pesem o svobodi« nas je Andraž Frece 
»popeljal« v svet upora, kot se za večer pred praznikom v spomin na dni ob začetku 
druge svetovne vojne, ko se je skoraj čez noč pokazalo, da smo vse prej kot narod 
hlapcev, spodobi. »Konec aprila je z OF vzplamenela nova slovenska samozavest, ki je 
temeljila na starodavnih slovenskih zgodovinskih prizadevanjih ter pravici do svobode, 
samostojnosti in človeka vrednega življenja,« je povedal povezovalec prireditve. 
Vsebina recitacij »Za 27. april«, »Dedova skrinja« in »Ko bo čas«, posebej pa pesem 
»Kovači smo« je v nas, poslušalcih, prebudila močna občutja hvaležnosti vsem, ki 
so se borili za to, da smo ostali Slovenci in Slovenke kot narod, da smo lahko 1991 
leta odločno zahtevali, da želimo biti samostojni, da bi tako ohranili našo kulturo in 
samobitnost. 

S pesmimi 
»Slovenec biti«, 
»Slovenija, od kod 
lepote tvoje«, »Samo 
milijon nas še živi«, 
» P o z d r a v l j e n a , 
Slovenija«, »Dobro 
jutro in dober dan« 
in »Za boljši svet« ter 
Cankarjevimi mislimi 
so članice in član 

učiteljskega zbora Osnovne šole Vojnik na najlepši možen način izrekli zahvalo tudi 
osamosvojiteljem Slovenije. 

Prav način, s katerim so članice in člani učiteljskega zbora Osnovne šole Vojnik 
pripravili vsebino in izvedbo osrednjega dela prireditve, je bil nekaj posebnega, 
enkratnega. Kajti učiteljice in učitelji, ki so sposobni pripraviti v svojem prostem času 
nekaj tako lepega in prijetnega za sokrajane, ne za denar, so tisti pravi Učitelji, ki jim 
lahko starši brez slehernega strahu zaupamo vzgojo in učenje naših najdražjih – otrok. 

Za dušo sta ob koncu zazveneli flavta in citre članic kvarteta Svit, Marine in Mihaele, 
v skladbah: »Lipa zelenela je«, »Po jezeru« in »Cvetje v jeseni«. 

Andreja Stopar

Slavnostni govornik Ivo Grobelnik

Približuje se konec gradnje novega 
vrtca. Kaj bodo novi prostori prinesli 
zaposlenim in otrokom? 

Zagotovo nam bodo novi prostori 
zadovoljili želje po gibanju, želje po 
individualnosti in zasebnosti, želje po 
nepogrešljivih takšnih in drugačnih 
kotičkih, razstavnih prostorih in še in še. 
Zavedam pa se dejstva, da bo v novih 
prostorih najpomembnejša duša, ki jo 
bomo uspeli vdihniti zaposleni. Trudili 
se bomo, da bo naš vrtec prostor, ki 
bo odpiral dušo in srce otroka, ki bo z 
veseljem stopal in napredoval po poti 
učenja. 

Kljub temu da si polno zaposlena, 
te poznamo kot vedno nasmejano, 
pripravljeno poslušati in razreševati 
najrazličnejše težave, ki jim imamo 
ljudje okoli tebe. Kje si ti »polniš 
baterije«? 

Nekje sem prebrala, da rek, da je smeh 
polovica zdravja, ne drži, ker je veliko več. 
Smeh je človekovo prirojeno vedenje, je 
jezik, ki ga govorijo vsi. Pri svojem delu 
si resnično vedno prizadevam prisluhniti 
ljudem, spoznati njihove močne točke 
in jih vzpodbujati k lastnemu razvoju. 
Občutek, da lahko nekomu pomagaš, da si 
del njegovega napredka je neprecenljiva 
popotnica. Sama pa si baterije najraje 
polnim v mirnem okolju iskrenih ljudi, 
ki se zavedajo, kaj je v življenju resnično 
pomembno in nekaj vredno. Poskušam se 
izogniti vsem stvarem, ki človeka puščajo 
praznega, brezvoljnega, manjvrednega. 
Vedno več časa si jemljem zase in ne 
dovolim, da mi prosti čas kreirajo drugi. 

Za konec nam prosim zaupaj še 
kakšno svojo željo. 

Želim si, da bi prav vsi, ki se 
srečujemo v vrtcu, imeli vrtec radi in bi 
se v njem dobro počutili. Skupaj z vsemi 
zaposlenimi se bom trudila ustvarjati 
sproščeno, vedro, varno in vzpodbudno 
okolje, ki bo prispevalo k trajnostnemu 
razvoju vseh udeleženih. 

V privatnem življenju pa si želim 
predvsem zdravja, za vse ostalo pa bom 
poskrbela. 

Tudi jaz ti želim, da ti energije in 
entuziazma ne zmanjka ter da ostaneš 
optimistična in odprta oseba še naprej. 

 
Lidija Eler Jazbinšek
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Klara Apotekar
Stara sem 14 let in 

prihajam iz Šmartnega v 
Rožni dolini. Treniram 
judo v Judo klubu ‘Z 
dežele Sankaku Celje. 
Na tekmovanjih sem 
dosegla naslednje 
rezultate: 1. mesto na 
državnem prvenstvu 

v judu v kategoriji kadetinj, prvo mesto 
na DP v kategoriji mladink, 5. mesto 
v kategoriji kadetinj na evropskem top 
turnirju v Teplicah na Češkem, 5. mesto v 
kategoriji kadetinj na evropskem turnirju 
v Zagrebu.

V prostem času rada gledam televizijo 
in brskam po internetu. Vpisala sem se 
na I. gimnazijo v Celju, in sicer v športni 
oddelek. Mislim, da bom tako lažje 
usklajevala šolske in športne obveznosti. 
Včlanjena sem v Prostovoljno gasilsko 
društvo Šmartno v Rožni dolini. 

Ana Boršič
Prihajam iz Nove 

Cerkve. Rada 
ustvarjam, zato sem 
bila vsa leta dejavna 
na likovnem področju. 
Sodelovala sem na 
različnih tekmovanjih, 
osvojila sem zlato 
bralno značko pri 

slovenskem jeziku, v zadnjih treh letih 
tudi iz nemščine. Nekaj let sem sodelovala 
pri pevskem zboru. V prostem času rada 
rišem in se ukvarjam z glasbo. Vpisala 
sem se na Gimnazijo Celje – Center, saj 
imam od tam veliko možnosti za nadaljnje 
izobraževanje. Po zaključenem šolanju bi 
rada postala arhitektka. 

Sara Črepinšek
V letih šolanja na OŠ 

Vojnik sem sodelovala 
pri bralni znački, 
ekokvizu, mladinskem 
pevskem zboru, šolskih 
atletskih tekmovanjih, 
ekostand-up nastopu, 
kjer smo bili 1. v regiji, 

v prostem času pa jaham, se športno 
potapljam, smučam, potujem in igram 
klavir. 

V 7. in 8. razredu sem bila 1. na šolskem 
tekmovanju iz logike, dobila pa sem tudi 
srebrno priznanje iz matematike in zlato 
priznanje pri nemški bralni znački, v 
8. r. sem osvojila bronasto priznanje iz 
astronomije in biologije, srebrno iz fizike 
ter nemške in angleške bralne značke, zlato 
iz matematike in na regijskem tekmovanju 
mladih raziskovalcev za raziskovalno 
nalogo, v 9. pa bronasto za raziskovalno 
nalogo, srebrno iz biologije in fizike, zlato 
iz astronomije ter angleščine. 

Šolanje nameravam nadaljevati na 
I. gimnaziji v Celju, potem pa najbrž 
študirati veterino.

Rok Gorenšek
S šolo sva soseda, ker 

pa se je treba s sosedi 
truditi za dobre odnose, 
nisem imel z njo 
nobenih težav. Vesel 
sem, da sem dosegel 
odlične rezultate, ne da 
bi preveč ‘gulil’ knjige.

Vseh devet let 
osnovne šole sem bil odličen učenec. 
Rad sem se udeleževal raznih tekmovanj, 
največ priznanj pa prejel na področju 
matematike in logike. Med učenci sem 
eden zlatih bralnih značkarjev, predvsem 
v zadnji triadi pa sem se udeleževal tudi 
nemške in angleške bralne značke. Letos 
sem se odločil tudi za raziskovalno 
nalogo na temo zdravstva z naslovom 
Vnos tekočin v družini in prejel bronasto 
priznanje.

Med šolo in prostim časom obiskujem 
še glasbeno šolo in hodim k dodatnim 
uram angleščine. 

V prostem času rad sedim pred 
računalnikom, se sprehajam pa Facebooku, 
se družim s prijatelji, hodim na sprehode, 
če pa se v moji denarnici najde vsaj 5 
evrov, me boste verjetno srečali v eni 
izmed celjskih trgovin.

Mislim, da je bilo osnovnošolsko 
obdobje zame eno najbolj brezskrbnih.

Spoznal sem dobre prijatelje in učitelje 
ter gospo Ivanko, eno ‘garantirano’ 
najboljših knjižničark. Šolanje bom 
nadaljeval na Gimnaziji Celje – Center. 
Moj cilj je postati učitelj razrednega 
pouka.

Miha Herlah
Prihajam iz Vojnika 

ter obiskujem 9. a 
razred OŠ Vojnik. 
Star sem 14 let. Raje 
kot hodim v šolo, se 
družim s prijatelji, 
igram različne športe 
ali poslušam glasbo. V 
9. razredu sem osvojil 
srebrni priznanji iz 

angleščine in matematike ter bronasti 
priznanji iz logike in nemščine. Od 
šestega razreda naprej treniram košarko 
pri KK Vojnik, igram pa tudi za šolske 
ekipe v košarki, odbojki, nogometu in 
rokometu. Obožujem še poletje, spanje in 
dobro hrano. Vpisal sem se na Gimnazijo 
Celje – Center.

Neža Ivec
Prihajam iz okolice 

Vojnika. V prostem 
času pa se rada 
družim s prijatelji, 
poslušam glasbo in 
igram klavir. Šolanje 
bom nadaljevala na I. 
gimnaziji v Celju.

V sedmem razredu 
sem osvojila zlati priznanji iz angleške 
in nemške bralne značke in priznanje iz 
ekokviza. V osmem razredu sem končala 
glasbeno šolo in osvojila zlati priznanji 
iz nemške in angleške bralne značke, 
bronasta priznanja iz znanja matematike, 
logike, biologije fizike in slovenščine ter 
priznanje ekokviza.

V devetem razredu sem bila 
blagajničarka oddelčne skupnosti, osvojila 
sem zlata priznanja iz angleške in nemške 
bralne značke ter slovensko zlato bralno 
priznanje za devetletno sodelovanje ter 

Uspešni devetošolci  
Osnovne šole Vojnik

Šole in vrtci
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Šole in vrtci

bronasto in srebrno priznanje iz znanja a 
ngleščine. 

Vita Jeraj
Ob prostem času rišem 

in se družim z prijatelji. 
Obiskujem treninge hip-
hopa in taekwondoja, 
igram klavir in rada 
bi se naučila igrati 
kitaro. Naprej si želim 
na Gimnazijo Celje – 
Center, kjer

upam, da se bom imela lepo. Osvojila 
sem zlato, srebrno in bronasta medaljo 
na državnih tekmovanjih v itf taekwondo 
tekmovanjih (2011, 2012, 2010), 4. mesto 
na tradicionalnem sparingu na evropskem 
tekmovanju v taekwondoju (2012) ter 
pokal za športne uspehe. Taekwondo 
treniram že 5. leto v klubu Slavko Šlander 
Celje in tam zelo uživam. Še naprej se 
bom udeleževala tekmovanj in dosegala 
dobre rezultate. Poleg tega plešem hip-
hop. Letos sem maja z izpitom zaključila 
nižjo glasbeno šolo iz klavirja. 

V prihodnosti si želim, da bi uspešno 
dokončala gimnazijo, nato pa si želim 
postati arhitektka. Vendar, pustimo se 
presenetiti, do tja je še kar nekaj let.

Žan Koštomaj
Doma sem na Gmajni. 

Starši pravijo, da sem 
precej živahen fant. V 
prostem času rad igram 
košarko, nogomet, 
gledam televizijo in se 
družim s prijatelji. Zelo 
uživam v glasbi. Že štiri 
leta se učim igrati bobne 

in bariton. Sem tudi član Godbe na pihala 
Nova Cerkev. Vse razrede osnovne šole 
sem končal z odličnim uspehom. Trikrat 
sem osvojil bronasto Vegovo priznanje, 
trikrat zlato in enkrat srebrno angleško 
bralno značko, dvakrat zlato in enkrat 
srebrno nemško bralno značko, enkrat 
bronasto Preglovo priznanje in enkrat 
bronasto Proteusovo priznanje. Vpisati se 
nameravam na Gimnazijo Celje – Center, 
smer splošna gimnazija.

Ula Lečnik
Živim v Vizorah 

pri Novi Cerkvi. Vsa 
leta sem sodelovala v 
pevskem zboru in pri 
slovenski bralni znački. 
Zadnja štiri leta sem 
sodelovala tudi pri 
nemški bralni znački in 
osvojila zlata in srebrna 

priznanja. Osvojila sem tri matematična 
Vegova priznanja. Sodelovala sem na 
tekmovanju iz kemije in astronomije. Že 
osem let hodim v glasbeno šolo Frana 
Koruna Koželjskega v Velenju ter igram 
klavir in flavto, obiskujem pa tudi pihalni 
orkester. Sodelujem pri istoimenskem 
zboru, s katerim smo zelo uspešni in 
dosegamo zlata priznanja na državni in 
mednarodni ravni. Sodelujemo na raznih 
prireditvah v kraju in po Sloveniji. Rada 
poslušam glasbo in se družim s prijatelji. 
Obožujem gledanje televizije in različnih 
filmov, pa tudi branje knjig. Vpisala 
sem se na Gimnazijo Celje – Center, ker 
imajo veliko izbiro jezikov, ki pa me zelo 
zanimajo.

Maruša Marš
Živim v Vojniku. V 

prostem času se rada 
družim s prijatelji, 
družino, poslušam 
glasbo, včasih pa 
preberem tudi kakšno 
knjigo ali pa kolesarim. 
Zelo rada potujem, ker 
tako spoznavam druge 

države, ljudi in njihovo življenje.

V osnovni šoli sem bila aktivna, saj 
sem v vseh 9 letih osvojila bralno značko, 
tekmovala na ekokvizu, osvojila bronasto 
Dominikovo priznanje iz astronomije, 
se uvrstila na regijsko tekmovanje za 
Cankarjevo priznanje ter na državno 
tekmovanje o znanju o sladkorni bolezni.

V šestem razredu sem začela prepevati 
v mladinskem pevskem zboru in tako bila 
enkrat na gostovanju na Češkem, dvakrat 
pa so bili oni naši gostje. Z odličnim 
uspehom sem lansko leto končala tudi 
nižjo glasbeno šolo. 

Vpisala sem se na gimnazijo, ker me 
zanima več različnih stvari in se še nisem 
čisto opredelila. Upam, da mi bo uspelo, 
in upam, da bom ostala v stiku tudi s 
svojimi sošolci.

Naja Pliberšek 
Prihajam iz okolice 

Vojnika in julija 
bom dopolnila 15 
let. Po horoskopu 
sem levinja, kar 
potrjuje, da sem hitro 
vzkipljiva, zgovorna in 
organizirana oseba. Ker 
vem, da se učim zase, 

preživim tudi nekaj časa pred knjigami. 
Prijateljice me opisuje kot samozavestno, 
svojeglavo, trmasto in odločno osebo. 
Hkrati pa tudi osebo, kateri se da zaupati 
in ve, kaj hoče ter se za to postavi. Skoraj 
ves prosti čas, ki ga imam, posvetim plesu. 
Plešem že od malih nog, zadnjih 5 let pa se 
s plesom ukvarjam bolj intenzivno. Plešem 
in tekmujem pri Plesni šoli Urška Celje. 
Udeležujemo se državnih in evropskih 
prvenstev, zato je rezultatov dosti. Na 
zadnjem državnem prvenstvu v modernih 
plesih v Radovljici smo zasedli 4. mesto 
v disco velikih formacijah. Čas, ki ga ne 
preživim v dvorani, pa rada posvetim 
teku v naravi, klepetanju s prijateljicami, 
poslušanju glasbe, igranju z mojimi tremi 
psi Aronom, Kelo in Šelo, ob računalniku 
in televiziji. Kot vsako najstniško dekle 
rada tudi nakupujem in poležavam na 
soncu. Svoje šolanje želim nadaljevati 
na I. gimnaziji v Celju. V prihodnosti 
se vidim kot organizatorka oz. v delu v 
marketingu in menedžmentu.

Klarisa Tocko
Stara sem 15 let. 

Vpisala sem se v 
Srednjo biotehnično 
šolo – program 
veterinarski tehnik. 
V prostem času 
treniram jahanje. 
Osnovna šola mi bo 
vedno ostala v lepem 

spominu. V sedmem razredu sem iz 
angleške bralne značke osvojila bronasto 
priznanje. V osmem razredu pa sem iz 
nemške bralne značke osvojila srebrno 
priznanje. Sodelovala sem na tekmovanju 
v ekokvizu. Prepevala sem v pevskem 
zboru. V devetem razredu sem sodelovala 
na tekmovanju v znanju o sladkorni 
bolezni in v znanju o čebelah in čmrljih.

Vsi aktualni dogodki se 
nahajajo na spletni strani
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Matjaž Čretnik 
je bil vsa leta odličen 

in se je tako vpisal v 
zlato knjigo. Udeleževal 
se je matematičnih 
tekmovanj, osvojil je 
bronasto priznanje, 
uvrstil se je tudi na 
regijsko tekmovanje. 
Zelo dobro pleše, v 6. 

razredu je osvojil srebrno priznanje na 
občinskem plesnem festivalu in bronasto 
na šolskem. Osvojil je tudi Štefanovo in 
Vegovo priznanje. Osvojil je tudi več 
priznanj z jezikovnega področja, in sicer 
dvakrat angleško srebrno bralno značko 
in srebrno nemško bralno značko, uvrstil 
pa se je tudi na regijsko tekmovanje iz 
nemščine. Udeležil se je tudi regijskega 
tekmovanja iz geografije. Matjaž je bil 
identificiran kot nadarjen učenec. Vpisal 
se je na I. gimnazijo v Celju.

Barbara Jošt
ima zastavljen cilj, ki 

mu uspešno sledi. Njena 
ljubezen so jeziki, kar 
izkazuje z več priznanji 
s tega področja. 
Osvojila je dve zlati 
priznanji za angleško 
bralno značko in tri 
srebrna, udeležila se je 

tudi nemške bralne značke in osvojila eno 
zlato priznanje in dve srebrni. Sodelovala 
je še pri slovenski bralni znački, osvojila 
pa je tudi bronasto Cankarjevo priznanje. 
Vsa leta je prepevala v šolskem zboru. 
Šolanje bo nadaljevala na Škofijski 
gimnaziji v Mariboru. 

Jasmina Kopinšek
je vsa šolska leta 

zaključevala z odličnim 
uspehom, zato je 
bila vpisana v zlato 
knjigo. Uspešna je na 
več področjih, saj je 
osvojila tri bronasta 
Cankarjeva priznanja 
in eno srebrno, bralno 

značko, dve bronasti priznanji na 
tekmovanju iz zgodovine, prav tako dve 

bronasti na tekmovanju iz geografije. 
Osvojila je bronasto Štefanovo priznanje 
in dve bronasti Vegovi. Odlično se je 
odrezala tudi na jezikovnem področju, saj 
je osvojila dve zlati priznanji in tri srebrna 
v tekmovanju za angleško bralno značko, 
pri nemški bralni znački pa dve srebrni. 
Na Šolskem plesnem festivalu je prejela 
srebrno priznanje. Rada ima glasbo, saj je 
vsa leta prepevala v šolskem zboru, igra 
pa tudi klaviature, kitaro in klavir. Jasmina 
je bila identificirana kot nadarjena učenka. 
Šolanje bo nadaljevala na Gimnaziji Celje 
– Center. 

Žiga Skaza
je osvojil bralno 

značko, udeležil pa 
se je tudi tekmovanj 
iz matematike, fizike 
in atletike. Ima status 
športnika, saj trenira 
smučanje, kar pa 
pomeni da je tudi 
precej odsoten od 

pouka in mora zamujeno nadoknaditi. S 
svojim marljivim in garaškim delom je 
dosegal vrhunske rezultate v smučanju, 
kljub hudi konkurenci. Letos je postal 
državni podprvak v slalomu, tretji je bil v 
superveleslalomu, četrti pa v veleslalomu. 
S tem si je priboril še tretje mesto v 
trojni superkombinaciji. Letošnjo sezono 
je pokal Argeta zaključil na skupnem 
odličnem četrtem mestu. Uspešen pa je 
bil tudi na mednarodnih tekmovanjih. Bil 
je identificiran kot nadarjen učenec. Žiga 
sledi svojim športnim ciljem in bo zato 
šolanje nadaljeval na I. gimnaziji v Celju.

Lucija Stermecki
je bila vsa leta odlična, 

zato je bila vpisana v 
zlato knjigo. Pridno 
je delala v oddelčni 
skupnosti in bila za to 
tudi večkrat pohvaljena. 
Svojo ljubezen do plesa 
je pokazala na Šolskem 
plesnem festivalu, kjer 

je dosegla tudi lepe rezultate. Osvojila je 
več priznanj, od bronastega, srebrnega 
pa vse do 1. mesta ŠPF v 6. in 8. razredu. 

Osvojila je tudi zlato in srebrno priznanje 
za angleško bralno značko. Sodelovala 
je pri nemški bralni znački. Pohvali se 
lahko tudi z bronastim priznanjem za 
geografsko tekmovanje in večletnim 
sodelovanjem pri projektu S knjigo v svet. 
Vsa leta je prepevala v šolskem pevskem 
zboru. Lucija je bila identificirana kot 
nadarjena učenka. Šolanje bo nadaljevala 
na I. gimnaziji v Celju. 

Patricija Stermecki 
se je udeležila 

več tekmovanj z 
jezikovnega področja 
in osvojila priznanja 
za angleško in nemško 
bralno značko. Več 
let je sodelovala pri 
projektu S knjigo 
v svet. V lanskem 

šolskem letu je osvojila bronasti priznanji 
na zgodovinskem in matematičnem 
tekmovanju. Zelo rada pleše, zato je 
sodelovala na Šolskem plesnem festivalu 
in osvojila tri bronasta in eno srebrno 
priznanje. Pridno je sodelovala pri delu 
oddelčne skupnosti, za kar je prejela tudi 
pohvalo. Dve leti je bila predstavnica 
šolskega parlamenta, šolo je zastopala 
na regijskem nivoju. Patricija je bila 
identificirana kot nadarjena učenka. Vsa 
leta je pela v šolskem pevskem zboru, 
šolanje pa bo nadaljevala na I. gimnaziji 
v Celju. 

Hana Šlaus
se je udeležila 

več tekmovanj. Na 
jezikovnem področju 
je osvojila dve srebrni 
bralni znački za 
nemščino in dve za 
angleščino. Osvojila 
je tudi dve bronasti 
priznanji s področja 
matematike. Udeležila 

se je tekmovanj iz geografije in zgodovine 
in osvojila bronasti priznanji. Hana je bila 
identificirana kot nadarjena učenka. Rada 
ima glasbo, saj je vsa leta pela v šolskem 
pevskem zboru. Zelo rada tudi pleše, kar 
potrjujeta dve srebrni priznanji s Šolskega 

Uspešni devetošolci  
Osnovne šole Frankolovo
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plesnega festivala. Letos je osvojila 
srebrno medaljo v medobčinskem suvanju 
krogle. Vpisala se je na Gimnazijo Celje 
– Center, predšolska vzgoja.

Žiga Založnik
je zelo dober na 

športnem področju, 
osvojil je namreč 
bronasto in zlato 
priznanje na občinskem 
atletskem tekmovanju. 
Več let se je udeleževal 
m a t e m a t i č n i h 
tekmovanj, zelo dobro 

pa mu gre tudi angleščina, v 6. razredu 
je osvojil zlato bralno značko. Nekaj časa 
je pel tudi v pevskem zboru. Zanima ga 
računalništvo, zato bo šolanje nadaljeval 
na Šolskem centru Celje. 

Nina Križanec Rodica,  
razredničarka 9. razreda

Priporočila za 
ravnanje z vodo

Trenutno razpolagamo kljub padavinam samo z eno tretjino 
količine podtalne vode – namesto 100 imamo le dobrih 30 litrov! 

Ker so si strokovnjaki 
enotni, da bo letošnje 
leto zelo problematično 
glede količine 

razpoložljive pitne vode, Vas prosim, 
da preberete naslednje opombe. Z njimi 
ne želim znižati ravni higienskega 
minimuma in tudi ne ravni zagotavljanja 
potrebne količine pitne vode. Želim pa 
opozoriti na nekaj malenkosti, ki lahko 
veliko pripomorejo k racionalizaciji 
porabe omenjene dobrine, kar pitna voda 
nedvomno je. 

Pred nekaj dnevi se mi je med 
predavanjem v tretjem letniku srednje 
šole zgodilo tole: »Kaj, za vraga, lahko jaz 
storim za zmanjšanje porabe energije in 
vode – nič«. Ker nisem navajen ne dajati 
kompetentnih odgovorov, sem skušal v 
naslednjih desetih minutah nadebudnežu 
odgovoriti. Odprta usta in oči … Kako, 
za vraga, v tretjem letniku, se vprašam. 
Ja mladina ne zna več brati! Kaj je šele z 
nami starejšimi, ki imamo še manj časa za 
brskanje in surfanje po spletu? 

Če imate prižgano žarnico z močjo 
60W, ni to nič takega, če jo seveda rabite. 
Pa pomislite, da je takih žarnic v Sloveniji 
en mlilion. Račun pokaže 60.000.000 
W. Samo zaradi ene žarnice v vsakem 
stanovanju! 

Koliko stane ena kapljica vode? NIČ! 
Res je, ampak ko nakapljate en liter 
kapljic in to zmnožite z milijon, dobite 
strašljivo številko, sploh če teče v odtok. 
Pazite, PITNA voda. 

WC školjke splakujemo s PITNO vodo. 
Včasih je potrebujemo več, drugič manj. 

Zakaj za nekaj kapljic urina porabiti 5 
litrov PITNE vode za splakovanje? 

Zvečer se lahko stuširamo ali okopamo 
v kopalni kadi. S tuširanjem porabimo 
vsaj 8-krat manj vode – PITNE, seveda. 
In če se tuširamo pet ali dvajset minut, 
je razlika v porabi mnogokratnik prve 
številke. 

Našlo bi se še mnogo primerov, 
kako z majhnimi, kot kapljice velikimi 
malenkostmi, če jih pomnožimo, lahko 
ogromno prihranimo. 

Varčevati je treba takrat, ko še imamo, 
da bomo imeli tudi takrat, ko ne bo. 

Imamo ta privilegij, da lahko še vedno 
odvijemo pipo in si natočimo PITNO 
vodo, ki (še) ni slaba. Marsikje je to 
podatek, ki meji na znanstveno fantastiko. 
Verjamem, da boste moje pisanje vzeli 
dobrohotno na znanje, da boste podatke 
širili naprej. 

A kot pravi kitajski pregovor: »Tisoč 
kilometrov dolga pot se prične s prvim 
korakom.« 

Zato je čas, da se zavemo, da je 
čas za spremembo politike dobička 
pred človekom, pozitivne ekonomske 
bilance pred celovito bilanco, ki vsebuje 
vse parametre bivanja, spremembo 
posiljevanja in izkoriščanja okolja vprid 
dobička. Dobiček si delijo »posvečeni«, 
ostali moramo tukaj tudi živeti. In ker 
želimo živeti še kar nekaj časa, je čas za 
spremembe - tukaj in zdaj. 
In prva kapljica, ki jo boste prihranili, 
je dober znak. 

Arnold LEDL, univ. dipl. ing. arh.,  
poveljnik Štaba CZ Občine Vojnik

Arnold LEDL, 
univ. dipl. ing. 
arh.

V MDDI Celje 
smo izdelovali 

pirhe
Pirh je tradicionalen velikonočni 

okrasek, ki ne sme manjkati na nobeni 
mizi.

V goste smo povabili Jelko in Jožeta 
Žlaus, ki se trudita ohranjati slovensko 
zgodovino. Odločili smo se, da nam 
prikažeta, kako se dela belokranjska 
pisanica. To je izredno zahteven postopek. 
Za pisanico smo uporabili kokošje jajce. 
Jajce mora biti izpihano. 

V pisalo, oziroma pisač, ki je 
sestavljen iz pločevinastega lijačka in 
lesenega držala, smo vložili vosek, ki se 
stopi, medtem ko smo pisač držali nad 
plamenom goreče sveče. 

Pisali smo po lupini surovega jajca. 
Ko je bil prvi sloj voska napisan, smo ga 
namočili v rdečo barvo (dobimo jo tako, 
da krep papir rdeče barve namočimo v 
vodo). Ponovno smo uporabili vosek in 
narisali nov motiv, ki smo ga nanesli na 
rdeči sloj jajčne lupine. Vsak po svoje 
je risal po jajčki, čeprav smo imeli pred 
seboj motive različnih vzorcev. 

Uporablja se batik tehnika pisanja. 
Nato smo jajce kuhali v črni tekstilni 

barvi. Tam, kjer je jajce popisano z 
voskom, se barva ne prime, zato so na 
jajcu vidni motivi bele in rdeče barve. 
Jajcu smo dodali še pentljo s cofkom na 
koncu, ki smo jo speli čez prej narejeni 
luknjici na zgornjem in spodnjem čelu 
jajca. S pisanimi jajčki smo okrasili 
prostore Društva delovnih invalidov. 

Dragica Mirnik
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OŠ Frankolovo  
predstavlja Slovaško

V sredo, 9. maja 2012, na dan Evrope, je v Celju spet stala 
Evropska vas. Naša šola je letos predstavljala Slovaško. Učenci 
6. razreda so že na otvoritvi prireditve sodelovali pri petju 
slovenske in evropske himne, kasneje pa so zapeli še slovaško 
narodno pesem Tancuj, tancuj, ob kateri so tudi zaplesali. 
Učenci, ki so ustvarjali na tehničnem dnevu Evropska vas, 
so pridobljeno znanje o Slovaški predstavljali na stojnici. 
Obiskovalce so preizkusili tudi z nagradnim kvizom, po katerem 
so prejeli zastavico za slabše znanje ali slovensko-slovaški 
slovarček za najboljše poznavalce Slovaške.

Evropska hiša Maribor v sodelovanju s slovenskimi 
osnovnimi in srednjimi šolami ter vrtci organizira izvenšolski 
javni projekt EVROPSKA VAS. Cilj projekta je spodbuditi 
medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje 
drugih narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati zavedanje 
lastne kulturne identitete. 

Otroci iz vrtcev, učenci in dijaki iz različnih slovenskih šol 
spoznavajo države Evropske unije pri različnih učnih predmetih, 
njihove značilnosti in posebnosti. 

Vse nastalo v počastitev dneva Evrope predstavijo na javni 
kulturni prireditvi v posameznem regijskem središču 9. maja. 
Mladi predstavljajo zgodovino držav Evropske unije, njihove 
geografske, politične značilnosti, kulturo, običaje, narodne noše, 
glasbo in kulinariko. Poleg predstavitve držav učenci pripravijo 
tudi kulturni program. Pri pripravi projekta šole sodelujejo z 
veleposlaništvi, starši, občani in partnerskimi šolami v tujini. 

V projektu sodeluje preko 200 osnovnih in srednjih šol ter 
vrtcev Slovenije. Evropske vasi so postavljene istočasno v 9 
regijskih središčih: v Murski Soboti, Mariboru, Celju, Ljubljani, 
Dolenjskih Toplicah, na Bledu, v Novi Gorici, Kopru in Slovenj 
Gradcu. 

Branko Dragar

Skavtske pomladanske 
aktivnosti

6. skavtski zakon se glasi: Skavt/Skavtinja spoštuje naravo in 
vidi v njej božje delo. 

Tako smo se primerno zakonu in okoljski vzgoji, ki jo pri 
skavtih poudarjamo kot cel steg, udeležili vseslovenske akcije 
Očistimo Slovenijo 24. 3.  Sedeminštirideset članov je očistilo 
reko Hudinjo in tako dodalo delček svoje energije za lepše 
okolje. 

Poleg vsakotedenskih srečanj smo organizirali kresovanje 
na kmetiji Karo v Lindeku. Rdeča nit kresovanja so bili turški 
vpadi. Na pripravah smo ujeli janičarja, ki se je spomnil svoje 
mladosti, katero je preživel v naših krajih, preden so ga Turki 
ugrabili in prevzgojili za morilca. 

Zaupal nam je čas, ko bodo Turki napadli naše kraje, tako 
da smo se lahko dobro pripravili in dali signal tudi okoliškim 
prebivalcem. 28. 4. smo se zbrali in ob signalu, da Turki prihajajo 
z loki in gorečimi puščicami, prižgali ogenj. Po skavtsko in varni 
pred Turki smo ob ognju peli in igrali na kitaro ter pekli pice na 
žerjavici. Zahvaljujemo se družini Karo, ki nas je gostila in nam 
omogočila lepo preživet večer ob ognju. 

Skupnost voditeljev (SKVO) se vsako leto odpravi na SKVO 
vikende, kjer se družimo, si napolnimo baterije in seveda 
načrtujemo aktivnosti za naslednje skavtsko leto. Letos smo 
se odpravili v Radovljico, tam po naključju prišli na festival 
čokolade in izkoristili priložnost za slikanje s predsednikom 
države Danilom Türkom. 

Počasi bomo zakorakali v brezskrbno poletje, ki pomeni za 
nas pripravo na drugi pomemben del skavtskega leta, in sicer na 
tabore krdela, čete in klana ter vseslovenskega tabora voditeljev 
v mesecu juliju in avgustu. 

Špela Lozej,  
iznajdljiva mravlja

Festival čokolade
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Noč branja na OŠ Vojnik
13. in 14. april 2012 je bil dolgo pričakovan datum za številne učence razredne stopnje OŠ Vojnik. Ta dva dneva sta bila namenjena 

sklepnemu delu projekta Noč branja za vse tiste bralce, ki so zavzeto opravili vse zastavljene naloge, v katerih so spoznavali poezijo 
in življenje Toneta Pavčka. 

Šole in vrtci

Petkovo popoldne se je pričelo s prihodom v šolsko avlo, 
kjer je vsak otrok dobil znak, s pomočjo katerega je našel svojo 
učilnico. Po nastanitvi se je ena skupina otrok razporedila po 
učilnicah, kjer so se poigravali z besednimi igrami, reševali 
premetanke, uganke in križanke, druga skupina otrok razredne 
stopnje pa se je v šolski avli družila s pisateljem - pravljičarjem 
Francijem Rogačem, ki jim je nastajanje pravljice prikazal tako, 
da je v pripovedovanje o nastajanju pravljic vključil učence in 
njihove predloge. 

Tako sta ta večer s sodelovanjem otrok in pisatelja nastali dve 
kratki hudomušni pravljici. 

Pravljično ustvarjalnemu večeru je sledila večerja, po njej pa 
težko pričakovano druženje v učilnicah (razrednih) - spalnicah, 
kjer so otroci prisluhnili učiteljem, ki so jim brali pravljice 
Francija Rogača. Učenci so predstavili tudi knjige, ki jih trenutno 
berejo. Glasno so jih brali "sostanovalcem" ali pa so se prepustili 
tihemu branju le zase. Branje se je ob enajstih zaključilo. 

Sobotno dopoldne se je pričelo z jutranjo zumbo v pižamah. 
Telovadba ob glasbi je prebudila tudi tiste, ki so ob budnici še 
mežikali. 

Zajtrku v šolski jedilnici je sledilo pospravljenje razrednih 
spalnic, ogled predstave Juri Muri v Afriki, ki so jo pripravili 
učenci dramskega krožka razredne stopnje Oš Vojnik z 
mentorico Lidijo E. Jazbinšek, temu pa ustvarjanje v raznolikih 
in zanimivih delavnicah, v katerih so otroci ustvarjali lutke, nakit 
in instrumente. 

 Otroci so povedali, zakaj so se odločili za 
sodelovanje na Noči branja: 

- "Ker mi je bilo vsako leto doslej všeč." (LAURA) 

-   Ker rad berem in ker se veselim noči, ki jo bom s prijatelji 
preživel v šoli." (PRIMOŽ) 

-  "Ker mi je bilo lansko leto všeč in ker rada berem." (ANDREJA) 

-  "Ker se veliko naučiš, bereš, veselim se druženja s prijateljicami." 
(TINA) 

-  "Da lahko noč preživim s prijateljicami in da bom še bolje 
spoznala Toneta Pavčka." (MAŠA T.) 

- "Rada berem in mi je ta projekt všeč." (KAJA) 

-  "Ker zelo rada berem, sem najprej pomislila na to, da bomo celo 
noč brali in se veselili." (NUŠA A.) 

Vodja projekta Anka Krajnc pravi: "Letošnji projekt Noč 
branja smo zaključili z udeležbo sto štirnajstih učenk in učencev 
razredne stopnje OŠ VOJNIK in podružnic. To nam je uspelo 
s sodelovanjem vseh razrednikov učencev, ki so se vključili 
v projekt, saj so le-ti opravili preverjanje opravljenih nalog. 
Zaradi velikega števila vključenih otrok je kar 20 učiteljic vodilo 
delavnice v sklepnem delu projekta. Skozi celoten čas projekta sta 
bila v veliko pomoč Aleš Kolšek in knjižničarka Ivanka Krajnc. 
S sodelovanjem in vključenostjo kuharjev in čistilk, snemalca 
Edija in računalničarja Jureta, ki so prav tako zavzeto opravili 
svoje naloge, pa je projekt tudi primer dobrega sodelovanja." 

 Lidija Eler Jazbinšek

Igre z besedami

Šolski plesni festival na OŠ Frankolovo
Plesna sezona v šolskem letu 2011/2012 na OŠ Frankolovo se zaključuje. 
Tedenske vaje, ki so jih učenci pridno obiskovali, so dale 

rezultate, ki so jih na šolskem tekmovanju lahko občudovali 
vsi učenci naše šole. Najboljši so se uvrstili na področno 
tekmovanje ŠPF, ki je potekalo 20. aprila v Šentjurju. V 
posameznih plesih sta se najbolje uvrstili Kaja Skaza v skupini 
posamičnih plesalcev od 4. do 6. razreda in Maruša Čretnik v 
skupini posamičnih plesalcev od 7. do 9. razreda. Odlično pa so 
nas na področnem tekmovanju zastopali plesni pari v kategoriji 
4.-6. razred: Matevž Birk in Kaja Senegačnik, Tadej Hrvatin in 
Karmen Oprešnik ter Jaka Krnjovšek in Eva Mlakar, ki sta se 
uvrstila v finale plesnih parov v standardnih plesih in osvojila 
šesto mesto. 

Čestitke vsem plesalcem in hvala za vaš trud in vztrajnost! 
Suzana Šafarič, mentorica ŠPF
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Šole in vrtci

Dobrodelni koncert 
na OŠ Frankolovo

V četrtek, 19. 4. 2012, je Šolski sklad OŠ Frankolovo v 
večnamenski dvorani OŠ Frankolovo organiziral že tradicionalni 
dobrodelni koncert pod motom Gibanje za učenje, zdravje in 
smeh. 

UO Šolskega sklada si je letos kot prednostno nalogo 
zastavil izboljšati kakovost pouka športne vzgoje z nakupom 
športne opreme in rekvizitov in tudi pouka ostalih predmetov 
z nakupom učnih pripomočkov. Odziv glasbenih skupin je bil 
presenetljiv. Na koncertu so sodelovali ansambli: Ansambel 
Zupan, Zapeljivke, Ansambel Vrt, Ansambel Zreška pomlad, 
Sestrične, skupina Gemai, Urška Oprčkal in Sanja Poljšak 
Pesan z mladinskim pevskim zborom OŠ Frankolovo, ki so s 
pesmijo We're the World dodatno popestrili koncert. Posnetek si 
je mogoče ogledati na spletni strani http://www.os-frankolovo.
si/cms/. 

Koncerta se je udeležil tudi župan Občine Vojnik g. Benedikt 
Podergajs, ki je poudaril pomen delovanja Šolskega sklada in 
njegovo skrb za izboljšanje kakovosti pouka na šoli. Ravnatelj 
OŠ Frankolovo g. Peter Žurej pa se je zahvalil županu Občine 
Vojnik, predsedniku Šolskega sklada g. Petru Stermeckemu in 
ostalim članom sklada. 

Občina Vojnik se je na letošnjo akcijo zbiranja sredstev odzvala 
že pred koncertom in Šolskemu skladu donirala 1.000,00 eur. 
Zbranih sredstev na dobrodelnem koncertu, skupaj z donacijami, 
pa je bilo 1.100,00 EUR, kar bo namenjeno za nakup športne 
opreme in pripomočkov ter za pomoč posameznim učencem 
pri plačilu šole v naravi. Vsem nastopajočim, donatorjem in 
obiskovalcem se UO iskreno zahvaljuje. 

Tovrstne akcije zbiranja sredstev so pomemben vir, zato bi 
bilo pričakovati v prihodnosti več obiskovalcev. Letošnjemu 
koncertu je namreč manjkala le pika na i, in to so ravno 
obiskovalci. 

 
Marjana Šoš,  

članica UO Šolskega sklada

Projekt »Rastem s knjigo«
Učenci 7. razreda OŠ Frankolovo smo v okviru projekta 

Rastem s knjigo s knjižničarko gospo Suzano Šafarič obiskali 
Osrednjo knjižnico Celje.

Prijazna knjižničarka nam je v knjižnici pri Mišku Knjižku 
predstavila dela Dese Muck, v dar pa smo prejeli njeno knjigo 
Blazno resno o šoli. Spoznali smo vse oddelke Osrednje 
knjižnice, prostor, kjer skladiščijo knjige, najbolj zanimiv pa 
nam je bil prostor, kjer uporabniki vračajo knjige in se te same 
razvrščajo v zaboje. Bilo nam je zelo všeč. 

Blaž Javornik in Žan Ocvirk, 7.r 

Po ogledu knjižnice smo pot nadaljevali v Pokrajinski muzej, 
kjer smo si ogledali razstavo o znani Celjanki Almi Karlin. 
Znana je po njenih potovanjih, s katerih je pošiljala članke 
in jih objavljala v časopisih. Prepotovala je cel svet. Veliko 
je potovala tudi z vlakom. Dvakrat se je srečala z ljudožerci, 
a je bila premajhna in je ljudožerci niso pojedli. Govorila je 8 
svetovnih jezikov in bila tudi prevajalka. V mladosti se je vsak 
dan v tednu učila en jezik, na določene dneve pa tudi dva. Na 
potovanjih so največji vtis nanjo naredili Japonci, zelo všeč pa ji 
je bila tudi Kitajska in Tajska. S teh potovanj je prinesla številne 
predmete, spominke, ki smo jih lahko videli. 

Alma Karlin je bila edinka, in mama je bila ponosna nanjo. 
Poleg predmetov, ki jih je zbirala na svojih potovanjih, je zbirala 
tudi rastline in napisala številne knjige. Ko se je vrnila s svojega 
svetovnega potepanja, je bila njena hiša porušena. Odšla je živet 
k svoji prijateljici, s katero je ostala do smrti. 

Katarina Žurej in Aneja Šlaus, 7.r 

Zadnji del naše poti pa je bil namenjen ogledu razstave Celeia 
– mesto pod mestom. Tu ležijo ostanki iz rimskih časov, ko se 
je Celje imenovalo Celeia. Videli smo ohranjeno rimsko cesto, 
mestna vrata, mestno vilo, vodnjak, kanalizacijo, nagrobnik 
škofa, grofice ipd. Hodili smo po stekleni poti, kar je bilo še 
posebej zanimivo. Videli smo apnenčast kip boginje, ki je brez 
glave in je najstarejši ohranjen kip iz tega obdobja pri nas, pa 
tudi ognjišče z originalnim pepelom iz rimske dobe. Vse, kar 
smo videli, je bilo zelo zanimivo, zato bi to doživetje še enkrat 
z veseljem ponovili. 

Maruša Čretnik, Zala Lukman in Sara Pšeničnik, 7. r
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Šole in vrtci

Naravoslovni dan 
v Polžah

V petek, 4. 5. 2012, smo se drugošolci OŠ Vojnik z avtobusom 
odpeljali v Polže. Obiskali smo prijaznega gostitelja, g. Otona 
Samca, ki nas je s svojo nazorno razlago skupaj z g. Francijem 
popeljal v preteklost. Izvedeli smo, kako so včasih žagali les in 
kako deluje žaga, ki jo poganja vodno kolo, ter si ogledali mlin 
in videli, kako se koruza zmelje v moko.

Gospod Samec nas je popeljal po svoji lepo urejeni kmetiji, 
kjer smo videli velika polja, na katerih rastejo različna žita, in 
kozolec, na katerem požeta žita suši. Videli smo tudi čebelnjak, 
gospodarsko poslopje in domače živali, ki so se prosto gibale po 
dvorišču in pritegnile našo pozornost. Pokazal nam je različne 
rastline, ki na kmetiji niso smele manjkati, in nam o njih povedal 
mnogo zanimivosti. 

V stari kmečki hiši smo lahko videli črno kuhinjo in posedeli 
ob veliki mizi. Lepo in zanimivo je bilo. Veliko smo se naučili. 
Hvala gospodu Samcu za njegovo prijaznost. 

Urška Agrež

Prijeten zaključek druženja v preteklosti

V mlinu, kjer se še melje moka

Pozdrav pomladi
Prireditev, s katero so učenci in učenke razredne stopnje OŠ 

Vojnik počastili marčevska praznika: dan žena in materinski 
dan.

Otroci so pod mentorstvom Polone Ahtik in Jureta Štokovnika 
v Kulturnem domu predstavili pester program, v katerem so 
sodelovali tudi harmonikar, flavtistka in mažoretka. Otroški 
pevski zbor pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan je zapel nove 
pesmi. 

V sklepnem delu pa so mladi pevci s pevskimi vložki 
soobllikovali predstavo Zmešnjava pravljic, ki so jo odigrali 
petošolci. 

Lidija Eler Jazbinšek

Otroški pevski zbor

V vrtcu nas je obiskal Sitko 
V sredo, 11. 4. 2012, je otroke drugega starostnega obdobja v 

Vrtcu Mavrica Vojnik v okviru projekta »Otroci in Sitko za boljši 
svet« obiskal Sitko.

Sitko je zadovoljen, vesel, radoveden in igriv fantič, ki živi v 
Novi KBM. Zbira kovance in papirnati denar. Z varčevanjem s 
pomočjo Sitka se otroci naučijo prvih korakov do odgovornega 
ravnanja z denarjem. 

Sitko je otroke razveselil z baloni in ustvarjalno zgibanko, 
otroci pa so mu zapeli pesmice. 

Skupaj smo uživali in se veselili. 

Tina Ošlak
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Šole in vrtci

Obisk avstrijskega vrtca v 
Danijelovem levčku

V letošnjem šolskem letu smo se v sklopu medgeneracijskega 
projekta otroci starejše skupine enote Vojnik povezali z 
večjezičnim vrtcem Mavrica iz avstrijske Koroške.

 Za sodelovanje smo se odločili zaradi skupnih programskih 
izhodišč: vključevanja starih staršev v vzgojno delo. Naše 
spoznavanje in izmenjava primerov dobrih praks je potekalo 
preko pisem, razglednic in fotografij. Letošnje sodelovanje 
bomo zaključili z medsebojnimi obiski, ki bodo temeljili na 
srečanju naših otrok, njihovih starih staršev in strokovnih 
delavcev. Prijatelji iz Avstrije so nas obiskali v sredo, 23. maja, 
in skupaj smo preživeli čudovit dan, poln nepozabnih doživetij. 

Najprej smo si ogledali naš kraj, obiskali cerkev sv. Jerneja 
in občino, kjer so nam predstavniki ustanov pripravili prisrčen 
sprejem in dobrodošlico za naše goste. 

Po kosilu pa smo se odpravili v Soržev mlin, kjer smo ob 
ogledu žage, mlina in stare kmečke hiše s pesmijo zaključili 
naše srečanje. Poleg znamenitosti našega kraja smo gostom 
predstavili tudi našo značilno kulinariko in jih pogostili z 
domačim kruhom, različnimi zeliščnimi namazi, štajersko kislo 
juho, pehtranovo potico in domačim breskovim sokom ter jim 
za spomin pripravili dišeče voščene odlitke, ki jih bodo še dolgo 
spominjali na nas. Zahvale pred kosilom pa so potekale kar v 
štirih jezikih – slovenščini, nemščini, italjanščini in madžarščini. 

Pozitivne izkušnje, ki jih pridobivamo v sklopu tega projekta, 
nam bodo zagotovo dobra spodbuda, da bomo tovrstne aktivnosti 
razvijali in načrtovali tudi v prihodnje in že v bližnji prihodnosti 
– tj. 23. junija se naša skupina skupaj s starimi starši otrok 
odpravlja na obisk v Dobrlo vas pri Pliberku. 

Hkrati pa je to sodelovanje velikega pomena za naše otroke, 
ki bodo postopoma spoznavali kulturno in jezikovno različnost, 
a hkrati skupno preteklost. 

Vsem, ki ste nam ponudili pomoč pri izvedbi tega dogodka, se 
iskreno zahvaljujemo, saj smo skupaj ponosno predstavili svoj 
kraj, ki je bogat s kulturno in naravno dediščino ter prijaznimi 
in dobrimi ljudmi. 

Renata Koštomaj 

Naši gostje

Projekt pasavček v vrtcu 
Danijelov levček

Naše podeželsko okolje nam nudi mnogo priložnosti za 
potepanja po okolici. Da so ta naša potepanja varna, skozi vso 
šolsko leto namenjamo veliko pozornosti tudi prometni vzgoji.

Zato smo se letos vključili v projekt Pasavček, saj se 
zavedamo, da je varnost otrok tako v vrtcu kot tudi v prometu na 
prvem mestu in velikega pomena. 

Na podlagi smernic uvodnega izobraževanja smo si zastavili 
dva temeljna cilja: 

•  navajanje otrok na pravilno in dosledno uporabo varnostnih 
pasov, 

•  ozaveščanje staršev otrok o pomembnosti rabe varnostnih 
pasov za varnost otrok. 

K sodelovanju v projektu smo poleg staršev in starih staršev 
otrok povabili policista Aleša, ki nam je pokazal uniformo in 
opremo, ki jo uporablja pri svojem delu. Pogovorili smo se 
o varnem ravnanju v prometu in si za zaključek ogledali še 
policijski avto. Otrokom je bilo najbolj všeč, da so lahko sedli 
vanj ter vključili sireno in luči. 

Obiskali pa sta nas tudi Tajina mamica, ki nam je kot 
medicinska sestra pokazala, kako ravnamo v primeru različnih 
poškodb, ter ga. Čakš, ki nam je prinesla odsevne brezrokavnike. 

Poleg tega smo sodelovali še s Svetom za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu na občinski ravni ter preko plakatov 
in izdelkov otrok, z vsebinami in cilji projekta ozaveščali tudi 
ostale otroke in sodelavce našega vrtca ter njihove starše. 

Ob zaključku projekta so bili rezultati zelo spodbudni, saj so 
bili otroci v avtomobilih redno privezani. 

Naučili smo se: RED JE VEDNO PAS PRIPET, in to pravilo 
tudi dosledno upoštevajo in nanj opozarjajo tudi starše ter jih 
»zatožijo« v vrtcu, če se ne pripnejo tudi sami. 

Vsem, ki ste nam pomagali pri izvedbi projekta, se iskreno 
zahvaljujemo. 

Renata Koštomaj

Pasavčka nam je p redstavil policist Aleš
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Planetu Zemlja prijazen vrtec
Z začetkom letošnjega šolskega leta se je začel že drugi vseslovenski natečaj “Planetu Zemlja prijazen vrtec”, ki ga organizira 

društvo Planet Zemlja.

Srečanje s starši
Smo vrtec Mavrica Vojnik, skupina otrok starih od 2 do 3,5 let. Smo skupina, ki se rada druži, sodeluje, ustvarja, se veseli in 

predvsem uživa svoje razigrano otroštvo. Ker nas skupno druženje razveseljuje in nam daje posebno energijo, smo imeli v tem letu že 
kar nekaj srečanj. V mesecu novembru smo skupaj s starši izdelali lutke in pripravili lutkovno predstavo za otroke, pri čemer so bila 
potrebna nekajkratna srečanja, da je vse steklo tako, kot je treba; v mesecu decembru smo pripravili pravljično urico in čajanko; v 
mesecu marcu (mesec družine) pa sva pripravili srečanje, kjer smo ustvarjali iz lesa.

Šole in vrtci

Z drugo strokovno delavko v skupini sva srečanje načrtovali 
kar nekaj časa prej, saj je bilo potrebno zbrati veliko materiala, 
ki ga je bilo potrebno tudi ustrezno pripraviti. Prve priprave so 
se začele s povpraševanjem staršev po materialu. Kljub temu da 
sva napisali seznam, so starši spraševali, če morda potrebujeva 
še kaj, kar bi prinesli s seboj na srečanje. Ja, pripravljenost na 
sodelovanje je bila zares velika, kar se je odražalo tudi na samem 
dogodku, saj so s seboj prinašali različne pripomočke (orodja), 
ki so nam pomagali pri izdelovanju iz lesa. Kasneje je bilo to 
razvidno tudi iz samega poteka izdelave in na koncu izdelka. 

Pred samim dogodkom sva tudi midve stopili v akcijo in 
nabirali material. Bilo je zanimivo in tudi smeha ni manjkalo, saj 
sva morali žagati, zbirati različna orodja, ostanke lesa, se pobliže 
seznaniti z vrtalnim strojem, izbrati ustrezne žebljičke in še bi 
lahko naštevali. 

Na dan srečanja sva pripravili prostor, ki je bil za tako dejavnost 
skoraj premajhen, saj so se srečanja udeležili tudi bratci in 
sestrice. In skoraj bi to srečanje lahko poimenovali Družinsko 
ustvarjanje. 

Otrokom prej nisva povedali, s čim in kako bomo na srečanju 
ustvarjali, zato je bilo pričakovanje še toliko večje. Tudi starši so 
bili radovedni in malce negotovi (le kaj bi lahko naredili iz lesa), 
a ustvarjalnost in sodelovalna kultura ter sproščeno vzdušje so 
prinesli pozitivne rezultate. 

Odzivi otrok in staršev so bili prijetni, oči so kar sijale od 
navdušenja, otroci so z velikim veseljem ob pomoči staršev 
zabijali žeblje, lepili, sestavljali, barvali, podajali ideje. Skratka, 
užitek jih je bilo poslušati, gledati, kako sproščeno so se predajali 
ustvarjanju. Sodelovali so z veliko vnemo, si med sabo pomagali 
in svetovali. 

Če bi mogla, bi zapisala vsa najina občutja in občutja otrok in 
njihovih staršev, a je to zelo težko prenesti na papir, zato bi se 
izrazila takole - KO SI POGLEDAL NAOKOLI, SI VIDEL LE 
NASMEJANE IN ZADOVOLJNE OBRAZE.

Katarina Antloga, Martina Gorišek,  
Vrtec Mavrica Vojnik 

Na ta natečaj se je prijavil tudi 
naš vrtec - Vrtec Mavrica Vojnik, 
skupini otrok Irene Fevžer in 
Romane Suholežnik z naslovom 
Od Zrna do kruha. Cilj natečaja 
je razumevanje in razvijanje 
trajnostnega razvoja v vseh porah 
delovanja. Cilj našega projekta pa 
je bil učenje peke kruha iz povsem 
naravnih sestavin, vključujoč 
predelavo žita v moko. Bili smo 

nagrajeni, zato smo se skupaj z otroki odpeljali z avtobusom v 
Ljubljano. 

Dobili smo priznanje, katerega nam je podelil sam predsednik 
države gospod Danilo Türk. Otroci so bili navdušeni nad dnevom, 
katerega smo preživeli malo drugače. 

Irena Fevžer
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Šole in vrtci

Srečanje starejših krajanov Frankolovega
V času, ko se turobni zimski dnevi iztečejo in se začne prebujati narava, se tudi v ljudeh prebudi želja po veselju in druženju. Mesec 

maj je za kaj takšnega še posebej primeren, zato se v njem že vrsto let odvijajo tudi številna srečanja starejših krajanov, ki jih imamo 
tudi pri nas na Frankolovem.

Tako sta KS Frankolovo v okviru praznovanja krajevnega 
praznika in ŽK Frankolovo tudi letos organizirala to srečanje, ki 
se je odvijalo v četrtek, 24. maja. 

Srečanje se je pričelo v domači cerkvi sv. Jožefa, kjer je bila 
v ta namen ob 17. uri darovana sveta maša, ki jo je vodil naš 
priljubljeni pater Branko Cestnik. 

Po maši se je srečanje nadaljevalo v bližnjem gostišču Turist, 
kje sta vse letošnje udeležence čakala pogostitev in krajši kulturni 
program, katerega so ga pod vodstvom svojih mentorjev pripravili 
učenci Osnovne šole Frankolovo. 

Ob zbiranju udeležencev je bilo čutiti mnogo veselja in 
zadovoljstva, da so bili kljub slabim časom, ki pretresajo našo 
domovino, povabljeni na to srečanje. Prisrčna dobrodošlica 
predsednika KS  Dušana Horvata jih je še dodatno razveselila, 
sploh tedaj, ko je izrazil svoje zadovoljstvo ob tako številni 

udeležbi. Njegova želja, da v tem druženju čimbolj uživajo, se je 
začela izpolnjevati s kulturnim programom, ki sta ga s svojimi 
učenci pripravili učiteljici Leonida Rožanski in Mojca Dobnik 
Kobale, srečanje pa je s svojo prisotnostjo obogatil tudi ravnatelj 
OŠ Peter Žurej. 

Prav tako je s svojo prisotnostjo udeležence razveselil tudi pater 
Andrej Koch, ki je z mnogimi nadvse rad poklepetal in se skupaj z 
njimi nasmejal šalam, ki so spremljevalke vsake dobre volje. 

Med srečanjem je Dušan Horvat v imenu KS obdaril najstarejša 
prisotna krajana, in sicer Terezijo Skale, ki bo v oktobru dopolnila 
93 let, ter Melhiorja Oprčkala, ki bo v decembru dopolnil 84 let. 

Slovo po prijetnem druženju je bilo kar nekoliko težko, a ogrela 
ga je želja, da se čez leto dni zopet srečamo! 

Krajevna skupnost Frankolovo,  
Župnijska Karitas Frankolovo

Prisotne je v imenu Krajevne skupnosti pozdravil njen predsednik 
Dušan Horvat

Igra, ki smo se ji od srca nasmejali (OŠ Frankolovo)

Nastopajoči otroci OŠ Frankolovo
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Na podlagi 6. člena Statuta občine Vojnik (Ur.l. RS, št. 38/11) 
ter 8. in 9. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik 
(UPB1 - Uradni list RS, št. 66/2009) Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja občine Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V LETU 
2012 

I.

Priznanja občine Zlati vojniški grb, Srebrni vojniški grb in 
Bronasti vojniški grb bo podelil Občinski svet občine Vojnik ob 
občinskem prazniku v začetku oktobra. 

II.

Priznanja občine se lahko podelijo posameznikom, skupinam, 
organizacijam, podjetjem, društvom, zavodom in drugim 
pravnim osebam. 

Zlati vojniški grb se podeli občanu, katerega večletno delo 
in aktivnosti predstavljajo izjemen prispevek na kateremkoli 
področju človekove ustvarjalnosti, ki imajo trajen pomen za 
razvoj, ugled in promocijo občine Vojnik.

Srebrni vojniški grb se podeli za izredno življenjsko delo, za 
vrhunske uspehe, ki so pomembni za razvoj in ugled občine 
Vojnik ali za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot 
spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.

Bronasti vojniški grb se podeli za pomembne uspehe v zadnjem 
obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. 

Podeljuje se tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in 
človekoljubnost.

III.

Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične 
in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja ne more 
predlagati samega sebe.

Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki 
in mora vsebovati: 

– podatke o predlagatelju,

– podatke o kandidatu,

–  naziv predlaganega priznanja (Zlati, Srebrni, Bronasti 

vojniški grb ali Priznanje Občine Vojnik),

–  utemeljitev pobude in predložitev podrobnejšega opisa 
uspeha ali dosežka,

–  morebitne podatke, ki omogočajo primerjavo z drugimi 
podobnimi uspehi,

– datum predloga.

IV.

O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Vojnik s 
posebnim sklepom.

Podeli se največ en Zlati vojniški grb, dva Srebrna vojniška grba 
in trije Bronasti vojniški grbi.

Predloge pošljite na naslov: Občina Vojnik, Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Keršova ul. 8, 3212 
Vojnik vključno do petka 24. 8. 2012.

Datum: 29. 5. 2012
Številka: 094-0001-2012/1 (2)

Predsednik komisije  
za mandatna vprašanja,  

volitve in imenovanja 
Samo Kunej l. r.

Spoštovani!

Spet je leto naokoli in v oktobru bomo praznovali 17. občinski 
praznik. V preteklih letih smo priznanja že podelili občanom in 
društvom na območju naše občine. 

Želimo, da priznanja pridejo »v prave roke«, zato vas prosimo, 
spoštovani občani in občanke, da nam posredujete vaše predloge. 
Morda je vaš sorodnik, prijatelj ali sosed »tiho« storil dobra, 
inovativna ali zanimiva dela, dosegel uspehe oziroma dosežke, 
za katere ve le malo ljudi.

Predlagamo, da izpolnite spodnji obrazec in ga posredujete na 
Občino Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. ZADNJI ROK ZA 
ODDAJO PREDLOGOV je petek 24. 8. 2012. Lahko predlagate 
tudi več kandidatov, društev ali organizacij ter priložite obrazcu 
daljšo obrazložitev. 

TURISTIČNO DRUŠTVO FRANKOLOVO

OBJAVLJA OZ. RAZPISUJE NATEČAJ ZA PRIZNANJE GRAJSKEGA VRTNARJA

za najlepše urejen predhišni vrt, to je vrtiček, ki ga imajo nekateri lastniki hiš pred vhodom. V tem vrtičku je lahko samo cvetje, lahko 
pa so še drugi okrasni elementi. Ko bo najlepši, ga poslikajte ali nas obvestite, da ga pridemo pogledat. 

Razpisujemo tudi natečaj za najlepše urejeno staro hišo v KS Frankolovo. Vsi, ki želite sodelovati, pokličite nekoga izmed IO TD: 
Edija 031 862 303, Marijo 031 292 360, Vlasto 031 420 159 ali Irmo 031 384 399, da pridemo na ogled. 

Sodelujete lahko vsi krajani iz KS Frankolovo. Priznanje Grajskega vrtnarja in za najlepšo staro hišo bomo podelili na posebni 
prireditvi v začetku leta 2013. 

Irma Blazinšek,  
IO TD Frankolovo



_________________________________ 
(ime in priimek predlagatelja) 
 
___________________________________________ 
(naslov  predlagatelja) 
 
____________________________________ 
(poštna številka in pošta) 
 
 
OBČINA VOJNIK 
Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja 
Keršova 8 
 
3212 VOJNIK  
 
 
 
Datum: _________2012 
 
Zadeva: Predlog za podelitev priznanj Občine Vojnik za leto 2012 
 
Na podlagi javnega razpisa o priznanjih Občine Vojnik (Ogledalo št. 88, uradna spletna stran 
Občine Vojnik www.vojnik.si  in spletni časopis  www.mojaobcina.si/vojnik ) predlagam, da 
prejme priznanje občine Vojnik: 
  

1.) _______________________________________________________________ 
(ime in priimek, naslov kandidata) 
 
2.) Utemeljitev predloga (opis dela, uspeha ali dosežka)  
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
3.) Predlagano priznanje: 1.) Zlati vojniški grb    

                                         2.) Srebrni vojniški grb 

         3.) Bronasti vojniški grb   
 
            4.) Priznanje Občine Vojnik  

                             (obkrožite številko)               

        Podpis predlagatelja  
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Občina Vojnik na podlagi 14. člena Statuta Občine Vojnik (Ur. l. 
RS. št. 38/11) in na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanja 
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/2007) objavlja:

RAZPIS

Za dodelitev sredstev finančnih pomoči in vgradnjo 
malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za 

komunalne vode

1. PREDMET RAZPISA

 Predmet razpisa je sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav 
za komunalne vode do 50 PE.

2. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

a) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih čistilnih 
naprav za komunalno odpadne vode na območju Občine 
Vojnik. Sredstva so zagotovljena v proračun za leto 2012 v 
višini do 20.000,00 EUR. Sofinanciralo se bo do 50 % vrednosti 
posamezne investicije oziroma največ do 2000 EUR

b) Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo:

fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Vojnik

c) Pogoji

•  Čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o 
skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednosti 
parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji 
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih 
čistilnih naprav (UR. l. RS, št. 98/2007).

•  Čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih 
se predvideva izgradnja kanalizacij – pisno informacijo 
si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Vodovod – 
kanalizacije, d. o. o., Lava 2a, Celje.

•  Objekt, za katerega se je nabavila čistilna naprava, mora biti 
legalen.

• Ne velja za nove gradnje.

• Velja samo za stanovanjske objekte (ne za vikende).

3. VSEBINA VLOGE

Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi 
prilogami). Razpisana dokumentacija bo na razpolago od dneva 
objave javnega razpisa na tajništvu Občine Vojnik, Keršova 
8 Vojnik in na spletnih straneh Občine Vojnik (www.vojnik.si) 
rubrika občina – javna naročila in razpisi.

4. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva objave na 
občinskem internetnem portalu Občine Vojnik.

Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti 
na naslov: Občina Vojnik, Referat za okolje in prostor ter 
komunalo, Keršova 8, 3212 Vojnik do 19. 10. 2012. Prijavni 
obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti ovojnici s prepisom 
»NE ODPIRAJ – RAZPIS MALE ČISTILNE NAPRAVE«. 
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane.

5. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

Vloge bo komisija obravnavala do 16. 11. 2012. Če vloga ne 
bo popolna, bo v roku osem dni od odpiranja vlog prijavitelj 
pozvan, da jo dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v roku osem dni, bodo zavržene. Popolne vloge bodo 
ocenjene na podlagi meril za izbor. Prednost bodo imele vloge z 
višjim številom točk. 

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku petnajst 
dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov 
sredstev. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 30. 12. 
2012.

6. NADZOR IN SANKCIJE 

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja 
komisija, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet 
tega razpisa.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso porabljena za 
namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena 
na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil 
druga določila pogodbe, je Občina upravičena zahtevati vračilo 
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral 
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje 
od dneva nakazila.

7. DODATNE INFORMACIJE

Obrazci in priloge so objavljeni na spletni strani www.mojaobcina.
si/vojnik ali pa jih lahko dvignete neposredno na občinski upravi 
Občine Vojnik.

Občina Vojnik,  
Referat za okolje in prostor ter komunalo 
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 JAVNI NATEČAJ - IZDELAVA SPOMINKA, KI 
PREDSTAVLJA OBČINO VOJNIK

1. ORGANIZATOR

Organizator nagradnega natečaja za izdelavo spominka, ki 
predstavlja občino Vojnik, je Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 
Vojnik

2. RAZPIS NAGRADNEGA NATEČAJA

Razpis nagradnega  natečaja je objavljen na spletnih straneh 
občine Vojnik http://www.vojnik.si/, v občinskem glasilu 
Ogledalo in spletnem glasilu občine  http://www.mojaobcina.si, 
prav tako lahko na zgoraj navedenih straneh pridobite prijavo 
oz. jo lahko od dneva te objave dvignete v informacijski pisarni 
Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik.

3. SMERNICE

Predmet nagradnega natečaja je izdelava trajnih spominkov, ki 
predstavljajo občino Vojnik. Spominki naj  predstavljajo naravne 
in kulturne lepote Vojniške občine ali spominjajo na tradicijo 
krajev v občini Vojnik. Občina Vojnik želi z natečajem izdelave 
spominkov, ki predstavljajo občino Vojnik, prispevati k boljši in 
slikovitejši promociji občine Vojnik.

4. POGOJI IN MERILA

Na natečaju lahko sodelujejo:

-  polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju 
Slovenije. V natečaju ne morejo  sodelovati zaposleni v upravi 
občine Vojnik ter člani strokovne žirije.

S sodelovanjem na natečaju udeleženci:

- sprejmejo in soglašajo s pogoji natečaja občine Vojnik,

-  dovolijo, da v primeru prejema nagrade organizator objavi ime 
in priimek nagrajenca na spletnih straneh Občine Vojnik ter v 
drugih medijih.

Natečaj je ANONIMEN. Prijava na natečaj mora bit izdelana 
izključno na obrazcih, ki so sestavni del dokumentacije. Prijava 
mora vsebovati dokončan izdelek(spominek), dve fotografiji 
spominka, izpolnjen obrazec z vsemi zahtevanimi podatki, 
vsebinsko obrazložitev, priloge in izpolnjeno prijavo o avtorstvu. 
Skupaj s prijavo mora prijavitelj oddati ustrezno embaliran 
(škatla) in označen izdelek.

Izdelku ali prototipu priložiti naslednje podatke:

-  ime spominka;

-  kratko, opisno predstavitev spominka, podpisano s šifro 
AVTORJA.

Poleg tega mora v zaprti kuverti, označeni s šifro avtorja,  biti 
priložena prijavnica z zahtevanimi podatki (priloga razpisa).

Za ocenjevanje posameznih spominkov bodo uporabljena 
naslednja merila:

1. Dediščinska vrednost spominka (največ 10 točk)

2. Produkcija in trženje spominka (največ 10 točk)

3. Likovna in estetska vrednost spominka (največ 10 točk)

4. Izvirnost spominka (največ 10 točk)

5. Turistična promocijska vrednost kraja (največ 10 točk)

6. Identiteta ali razpoznavna vrednost (največ 10 točk)

5. NAGRADE

Avtorji spominkov, ki bodo zasedli prva tri mesta, bodo prejeli 
naslednje enkratne denarne nagrade:

- prva nagrada  -   v vrednosti  500,00 EUR (neto)

- druga nagrada -  v vrednosti  300,00 EUR (neto)

- tretja nagrada -   v vrednosti  100,00 EUR (neto)

Posebna nagrada v vrednosti 100,00 EUR bo podeljena EKO - 
spominku, ki bo posebej zaznamoval občino Vojnik kot okolju 
prijazno občino. 

Nagrada predstavlja plačilo avtorskega honorarja za izvedeno 
avtorsko delo in prenos vseh materialnih avtorskih pravic. 
Nagrajeni avtorji bodo pozvani k podpisu pogodb za izključni 
prenos vseh materialnih avtorskih pravic na spominku, v roku 15 
dni,  iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni 
list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo in 68/08) z avtorja 
na organizatorja natečaja za uporabo v Sloveniji in v tujini za ves 
čas trajanja avtorske pravice. Organizator bo neto znesek prejete 
nagrade izbranemu  avtorju  izplačal v roku 30. dni od podpisa 
pogodbe.

6. ROK ZA ODDAJO SPOMINKA

Izdelani spominki morajo biti oddani v ustrezni embalaži 
(škatli), po pošti ali osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 
8, 3212 Vojnik, s pripisom »JAVNI NATEČAJ – IZDELAVA 
SPOMINKA OBČINE VOJNIK - ŠIFRA AVTORJA - NE 
ODPIRAJ«. Na prijavljenem spominku ne sme biti nobenih 
oznak, na podlagi katerih bi lahko komisija razbrala identiteto 
prijavitelja. Vsaka prijava bo obravnavana pod šifro.

Rok za oddajo spominka je 14. avgust 2012. Če je spominek 
poslan s priporočeno poštno pošiljko, se šteje dan oddaje na pošto 
za dan oddaje spominka. Nepravilno označenih ali prepozno 
prispelih spominkov organizator natečaja ne bo upošteval.

Vsebinska obrazložitev prijavljenega spominka bo skupaj s 
spominkom in šifro predana komisiji. 

7. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb, oddanih spominkov,  bo v petek, 17. avgusta  
2012, ob 13.  uri  in ne bo javno.

Vodja natečaja bo odprla škatle po vrstnem redu, kot so prihajale. 
Vsi spominki bodo do odločitve strokovne žirije shranjeni pri 
vodji natečaja.

8. IZBOR SPOMINKOV 

Med vsemi prispelimi spominki  bo tričlanska strokovna žirija,  
imenovana s strani župana Občine Vojnik, pregledala in ocenila 
spominke.

Strokovna žirija bo skladno s kriteriji ocenjevanja ocenjevala 
samo tiste izdelane spominke, ki bodo oddani skladno s tem 
natečajem in bodo zadostili pogojem natečaja.
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Najvišja možna skupna ocena je 60 točk. Izbran bo tisti spominek, 
ki bo dosegel najvišje število točk v seštevku. Če bosta  dva ali 
več spominkov  dobila enako število točk v seštevku, bo bolje 
uvrščen tisti spominek, ki bo imel večje število točk pri prvem 
merilu in tako po enakem pri drugem, tretjem, četrtem, petem 
in šestem merilu. V koliko bodo imeli trije spominki enako 
število točk v vseh šestih merilih bo med izbranimi odločil žreb 
komisije. Komisija si pridržuje pravico, da zaradi morebitnih 
kršitev pravil javnega natečaja ali neprimernih spominkov, 
spominka ne izbere. Prav tako si organizator si pridržuje pravico, 
da ne izbere nobenega spominka in ne sklene pogodbe o prenosu 
materialnih avtorskih pravic, če noben od prejetih spominkov ne 
bo pri ocenjevanju prejel najmanj 30 točk.

Po izvedenem ocenjevanju spominkov bo strokovna žirija 
izdelala poročilo o ocenjevanju. Strokovna komisija Občine 
Vojnik bo naredila vrstni red spominkov in pripravila predlog 
županu za podelitev prvih treh nagrad in posebne nagrade za 
EKO spominek občine Vojnik za leto 2012.

V 30. dneh po zaključenem postopku natečaja lahko avtorji 
spominkov pisno zahtevajo predložene spominke, ki jih bo 
organizator  vrnil, dokumentacijo in fotografije spominkov pa bo 
zadržal. Nagrajenih spominkov organizator ne vrača.

9. DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije v zvezi z natečajem so vam na voljo pri 
vodji natečaja, Petra Pehar Žgajner, prek tel.: 03/78 00 647  vsak 
delavnik ali preko e-pošte: petra@vojnik.si.

Številka: 322-0005/2012-1

Benedikt Podergajs,  
župan Občine Vojnik

Merila:

1.  Dediščinska vrednost spominka (največ 10 točk):

•  spominek izhaja iz dediščine območja (predstavlja 
nadaljevanje dediščine),

•  spominek je replika spominkov dediščine (npr. replika 
»Panjske končnice«),

• upošteva se razne lokalne tipike, nadaljevanje izročila.

2. Produkcija in trženje spominka (največ 10 točk):

• cenovna dostopnost spominka,

• praktična vrednost spominka (možna vsakdanja uporaba),

• kakovost izdelka,

• praktična velikost in teža spominka,

• celovitost spominka (embalaža, zgodba, ozadje, izgled),

• spominek je lahko primeren tudi za protokolarno darilo,

•  upošteva se njegova aplikativnost (upoštevajo se aplikativne 
možnosti, razmerje med uporabnostjo in zgolj dekorativno 
vrednostjo). 

3. Likovna in estetska vrednost spominka (največ 10 točk):

• spominek je okusno izdelan,

•  sodobno interpretiran spominek naše dediščine kot 
preoblikovanje (spominek je tehnološko in funkcionalno 
preoblikovan).

4. Izvirnost spominka (največ 10 točk):

• spominke je izviren in inovativen,

•  spominek vsebuje nove oblike ustvarjalnosti, nove ideje, ki 
bodo nekoč postale tradicija),

• spominek vsebuje vzgojne in izobraževalne sestavine.

5. Turistična promocijska vrednost kraja (največ 10 točk).

6. Identiteta ali razpoznavna vrednost (največ 10 točk):

• upošteva se individualnost izdelovalca, torej avtorstvo.

Ocenjevanje bo izvedla strokovna komisija, imenovana s 
stani župana.
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Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik, na podlagi Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Ur. l. RS, št.86/2010) in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011) ter v 
skladu s Sklepom o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Vojnik za leto 2012 objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB  
ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V LASTI OBČINE VOJNIK 

1. Ime in sedež prodajalca – organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: 

Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.

2. Opis predmeta prodaje: 

Predmet prodaje je naslednja nepremičnina:

- stanovanje v k.o. Verpete

Predmet prodaje je stanovanje- posamezni del št. 11 v 1. nadstropju 
objekta »stara graščina«, stavba št. 437 k.o. 1051-Verpete (ID 
5794009), na naslovu Verpete 2, Frankolovo, vpisano v vložek 
št. 425/12, id.št. 11.E, v površini 64,41 m2. Posegi v objekt so 
možni pod pogoji spomeniško varstvene službe.

Izklicna cena stanovanja znaša 22.300,00 EUR oz. 346,42 EUR/
m2. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača 
kupec.

3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja 
ponujena cena. 

4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod katerimi 
morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo: 

a)  Pisne ponudbe z dokazili in prilogami morajo prispeti na sedež 
prodajalca v zaprti kuverti najkasneje do 27.06.2012, do 10. 
ure na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, 
z oznako: »NE ODPIRAJ – JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
– PRODAJA NEPREMIČNIN VERPETE«. Na hrbtni strani 
kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

b)  V ponudbi morajo ponudniki navesti oziroma predložiti:

-  naziv ponudnika (fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega 
prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, 
transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta; pravne 
osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, matično številko, 
davčno številko, transakcijski račun, navedba zakonitega 
zastopnika oz. podpisnika pogodbe);

-  predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, 
ki ne sme biti nižja od izhodišče cene; 

-  dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni;

-  pravne osebe predložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra, 
ki ni starejši od 30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo sedež 
v RS;

-  samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja 
DURS);

-  fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS;

-  dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na račun 
Občine Vojnik, odprt pri UJP Žalec, št. 01339-0100003082, z 
navedbo »varščina – prodaja nepremičnin Verpete«. Plačana 

varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem 
drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena 
v 15. dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.

c)  Stanovanje se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, zato 
morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo mogoče. 

d)  Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in 
kandidiranjem na tem javnem razpisu.

e)  Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je vsaj še 45 dni po 
javnem odpiranju ponudb.

f)  Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo izveden v skladu s 
45. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07).

g)  Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, 
določene v tem razpisu.

5. Čas in kraj odpiranja ponudb: 

Odpiranje ponudb bo v sredo, 27.06.2012, ob 12.00 uri v sejni 
sobi Občine Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik. Odpiranje bo 
javno. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti 
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma 
pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo 
obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike 
o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po 
javnem odpiranju ponudb. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri 
najugodnejšega ponudnika upošteva načelo proste presoje.

6. Način in rok plačila kupnine:

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v roku 15 dni po 
opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika, celotno kupnino pa 
je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Občine Vojnik št. 
01339-0100003082, odprt pri UJP Žalec, v roku 8 dni po podpisu 
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v tem roku je bistvena sestavina 
pogodbe. Občina Vojnik bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo 
za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo 
po prejemu celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi s 
prodajo nepremičnin (plačilo davka, stroški notarskih storitev, 
vknjižba lastninske pravice na svoje ime).

Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od pravnomočnosti 
sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, 
ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k 
podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika 
in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.

7. Ustavitev postopka: 

Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi 
pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom 
oziroma lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse 
do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in 
brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom 
povrne plačana varščina v roku 8 dni brez obresti.

8. Podrobnejše informacije: 

Zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informacije na 
tel. št. 03/7800-628 (Tanja Golec Prevoršek). Ogled nepremičnin 
je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
Številka: 478-0025/2012/1 
Datum: 31.5.2012

Benedikt Podergajs,  
župan Občine Vojnik 
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Gasilci in zaščita

20. gasilska maša 
v Vojniku

V nedeljo, 6. maja 2012, je bila v cerkvi svetega Florjana v 
Vojniku dvajseta gasilska maša. Daroval jo je generalni vikar 
mariborske nadškofije Janez Lesnika. Pred mašo je blagoslovil 
obnovljen križ in obzidje pod cerkvijo ter stopnišče do cerkve. 

Že dvajsetič so se zbrali gasilci GZ Vojnik - Dobrna, člani 
sosednjih društev in pobratenega društva Dragomlja vas na 
slovesni gasilski maši, ki je potekala v podružnični cerkvi 
svetega Florjana v Vojniku. Gasilci so se zbrali pred gasilskim 
domom v Vojniku, kjer jih je pozdravil domači predsednik 
Roman Kugler in predsednik GZ Vojnik - Dobrna Benedikt 
Podergajs. V spremstvu Godbe na pihala Nova Cerkev so odšli 
do cerkve. Tam jih je pozdravil generalni vikar mariborske 
nadškofije Janez Lesnika, nato pa blagoslovil prenovljeno obzidje 
in versko znamenje, za katerega imata veliko zaslug ključarja 
Jože Suholežnik in Jože Grilec, ki sta ob sodelovanju župnika 
Antona Pergerja in z vsestranskim delom nekaterih domačinov 
poskrbela za obnovitev. 

Gasilci so aktivno sodelovali pri sveti maši. V pridigi je Janez 
Lesnika poudaril, kako pomembno je delo gasilcev, ki v nesrečah 
pravzaprav prinašajo mir in pomoč ljudem, ki to potrebujejo. Pri 
sveti maši je somaševal Franc Brecl, sodeloval je tudi diakon Ivan 
Šumljak. 

Vsem prisotnim gasilcem se je za sodelovanje zahvalil 
predsednik GZ. Obenem se je zahvalil vsem ljudem, ki so 
kakorkoli pomagali pri obnovi obzidja in stopnišča. 

Po sveti maši so gasilci in ključarji pripravili agape in poskrbeli 
za prijetno druženje pred cerkvijo. 

Milena Jurgec

Gasilci pred cerkvijo svetega Florjana

Florjanova maša v 
Novi Cerkvi

 V soboto, 5. maja 2012, smo imeli pri gasilskem domu v Novi 
Cerkvi pred kapelico Svetega Florjana – zavetnika gasilcev 2. 
Florjanovo mašo. Daroval jo je dekan g. Alojz Vicman za vse 
današnje in pokojne gasilce in gasilke. Maše se je v lepem, 
sončnem popoldnevu udeležilo veliko število gasilcev in gasilk, 
kakor tudi drugih krajanov. Na koncu je sledila še pogostitev in 
prijetno druženje vseh. 

Vsem, ki ste se udeležili maše, se prisrčno zahvaljujemo, še 
posebej pa dekanu g. Alojzu Vicmanu za darovano mašo. Hvala 
tudi sosednjim prostovoljnim gasilskim društvom iz Vojnika, 
Dobrne, Lemberga in Frankolovega za sodelovanje. 

Slavko Jezernik, 
predsednik PGD Nova Cerkev 
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Franci Rihter: »Gasilstvo je zame sol življenja.«
Že kot fanté najstniških let se je Franci Rihter davnega 1966 leta včlanil v Prostovoljno gasilsko društvo Frankolovo in se tako 

rekoč zapisal prostovoljnemu gasilstvu. Ko danes že kot upokojenec svoj film zavrti nazaj, se mu takrat ni niti sanjalo, da ga bo ta 
»hobi« zaznamoval za vse življenje.

»Tu sem 'pečen' od malega.« 

Rihter začne pogovor s posebnim 
žarom in se spominja, da so s sošolci v 
graščinskem parku večkrat opazovali, kako 
je delovala »sorica« (motorna brizgalna). 
»To je bilo veselje za nas pobaline, in 
moja zvedavost je bila verjetno kriva, 
da sem se kasneje včlanil v društvo, v 
katerem sem aktiven od 1975. leta dalje. 
Že naslednje leto sem postal operativni 
poveljnik in v tej funkciji, sicer z vmesno 
8-letno prekinitvijo, ostajam še danes,« je 
na kratko povzel svojo gasilsko pot. Da 
je bera njegovega udejstvovanja na tem 
področju obsežna in bogata, dokazujejo 
številna priznanja: krajevna, občinska, 
državna (gasilske plamenice III., II., in 
I. stopnje) …, ki potrjujejo njegovo delo, 
funkcije, uspehe. Rihter pa v svoji skromni 
biti dodaja, da se ne želi hvaliti, saj so 
mnogi uspehi lahko le rezultat celotnega 
tima. Tudi bronasti grb Občine Vojnik, 
ki ga je prejel lani, je dokaz, da njegovo 

delo učinkuje širše in ga smatra kot veliko 
priznanje, kot zahvalo, kot vzpodbudo za 
vnaprej. 

»Z gasilstvom je okužena vsa 
moja družina.« 

»Zdaj ko mi ni treba več v službo, 
se lažje posvetim tako domačim kot 
društvenim obveznostim, tudi ostali 
name lahko bolj »računajo«. Se zgodi, 
da odfrčim v gasilski dom po 2-krat, 
3-krat na dan. Skoraj ne mine gasilska 
vaja, da nisem prisoten, čeprav imajo vse 
ekipe mentorje. Ur in dni, prebitih v t.. i. 
drugem poslu ne štejem, je pa res, da sem 
mnogokrat odložil domače obveznosti 
na račun društva. Tega ne bi zmogel, če 
me ne bi moja druga polovica, ki je tudi 
sama aktivna članica, pri tem podpirala,« 
pohvali ženo in doda, da je imel podporo 
že prej pri svojih starših. Z gasilstvom je 
prepričljivo okužil vse tri otroke, in tudi 
vseh šest vnukov, z izjemo najmlajšega 
dojenčka, se že glede na svojo starost 
bolj ali manj spogleduje s tem »humanim 
virusom«. Najmlajša dva, še ne 4-letna 
fantiča, pa dediju, ki mu tudi med 
pogovorom občasno smukneta v naročje, 
pogosto prepevata pesmico: »Gasilci smo 
in pogasimo … Franci naš poveljnik je, na 
kapi nosi značko ...« 

»Moj smerokaz - pomagati 
ljudem v stiski.« 

»Sem človek, ki ne znam reči ne takrat, 
ko nekdo potrebuje pomoč, in vem, da mu 

lahko pomagam. In neznansko uživam, 
ko vidim, da je bila pomoč učinkovita. 
Zavedam se, da kot gasilec ne smem 
biti strankarsko opredeljen, zame so v 
stiski vsi ljudje enaki. Ko ga povprašam 
o njegovih prostočasnih aktivnostih, se 
prijazno namuzne: »Ne vem, če lahko 
izdam – gasilstvo, pa mehanične zadeve 
v domači delavnici. Tudi večino del, ki 
jih zahteva domačija, opravim sam in 
tako prepletam prijetno s koristnim.« Na 
obrazu se mu zarišejo smejalne gubice, ko 
omenja vnuke: »Pa varuška sem tudi rad, to 
prakso sem si nabiral že v mladih letih pri 
sosedovih otrocih. V veliko zadovoljstvo 
mi je tudi, ko v društvu prenašam svoje 
izkušnje na naš podmladek, to je naša 
bodočnost.« 

V najlepšem mesecu je 
zaokrožil svojih 60 

Nekaj se je čutilo že v zraku, ko izvem, da 
moj sogovornik prav v teh dneh praznuje 
okrogli jubilej. »K sreči sem zdrav in če 
mi bo takšno počutje še služilo, bom z 
veseljem nadaljeval po svojih močeh. Če 
imaš gasilstvo enkrat v krvi, ga ne moreš 
kar tako opustiti, pa tudi dela in načrtov 
nikoli ne zmanjka. Naredili bi lahko še 
mnogo več, če se ne bi, tako kot povsod, 
zatikalo pri denarju. Zgolj dobra volja in 
pripadnost žal ne zadostujeta vedno.« 

V želji, da bi mu vse dobro služilo, da 
bo lahko kot do sedaj, koristen svojim 
in drugim, smo nazdravili s človekom 
širokega srca. 

Sonja Jakop

Franci Rihter, dobitnik bronastega grba 
Občine Vojnik 2011

Taborjenje mladine GZ Vojnik - Dobrna na Kalu

 terapevtska ročna masaža
 reflekconska masaža stopal
 klasična švedska masaža
 pedikura

Miha ŠKOFLEK s.p.
Ilovca 15, VOJNIK
041/ 73 10 60
03/ 5 773 330

ROČNA MASAŽA NA 
DOMU - MAZZI

www.mazzi.si
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Na obisku v restavraciji 
Elizabet club Vojnik

Veseli nas, da domačini počasi vračajo zaupanje v ta edinstven 
lokal v središču kraja, saj je naš prvotni cilj povrniti nekdajni 
sloves prijetne, prijazne in v prvi vrsti predvsem kvalitetne 
restavracije. 

Tako smo za naše goste v zgodnjem poletnem času do konca 
junija pripravili posebno ponudbo špargljevih jedi v raznih 
kombinacijah: z mesom ali ribami, od hladne predjedi pa vse do 
sladice. Šparglji ne samo da so zdravi, pravilno pripravljeni so 
lahko tudi zelo okusna jed. 

Seveda pa bi v tem trenutku rad izkoristil priložnost ter 
povabil Vaše bralce, da se ustavijo tudi na kosilu, ki ga 
pripravljamo vsak vikend, in sicer treh vrst: mesnega, ribjega 
in vegetarjanskega. Med tednom pa poskrbimo za raznoliko 
ponudbo v dopoldanskem času, ki traja vse do 15 ure.

Vljudno vabljeni!
Jernej Podpečan

Predavanje zeliščarja 
Jožeta Majesa  
v Novi Cerkvi 

Jožeta Majesa iz zeliščarske kmetije Plavica v Cerovcu pri 
Dolenjskih Toplicah poznajo domala vsi tisti, ki se trudijo živeti 
zdravo in ki prisegajo na staro modrost, da je bolje preprečevati 
kot zdraviti. V mesecu aprilu ga je v Novo Cerkev na obisk 
povabilo Turistično društvo Nova Cerkev, kjer so tisti, ki so se 
predavanja udeležili, domov odšli polni vtisov, novega znanja, v 
rokah pa seveda ni manjkala kakšna vrečka s čaji, tinkturami in 
drugimi pripravki iz zdravilnih rastlin.

Jože Majes na svoji kmetiji goji več kot 400 zdravilnih rož, 
grmov in dreves. Kot pravi, zravilne rastline zdravijo počasi, 
temeljito in z dosti manj stranskih učinkov od sintetičnih 
zdravil. Vsaka zdravilna rastlina ima svojo moč in nemen, 
vendar moramo pri uživanju ali nanosu tovrstnih pripravkov biti 
pridni in dosledni – le tako lahko namreč dosežemo pričakovane 
rezultate. 

Jože Majes je krajankam Nove Cerkve predstavil tudi svojo 
knjigo o zdravljenju z zdravilnimi rastlinami Zdravnik zdravi, 
narava ozdravi, ki temelji predvsem na izkušnjah z uporabo 
tistih zdravilnih rastlin, ki rastejo pri nas. 

Turistično društvo namerava v jesenskem času g. Majesa še 
enkrat povabiti v naše kraje, ko se bodo lahko tako naši krajani, 
kot vsi občani občine Vojnik udeležili strokovnega predavanja 
oz. delavnice o zdravljenju posameznih bolezni z zdravilnimi 
rastlinami. Na večurnem tečaju boste tako lahko izvedeli, kdaj 
in kje lahko nabirate rastline, kako jih sušiti in hraniti, se iz njih 
naučili izdelovati pripravke po tradicionalnih metodah ter še 
veliko drugih koristnih nasvetov. 

Vljudno vabljeni! 
Andreja Štravs 

Zbiranje zamaškov 
V mesecu marcu smo začeli aktivneje zbirati zamaške tudi na 

POŠ Nova Cerkev. V oddelku podaljšanega bivanja smo izdelali 
plakat.

Tokrat želimo pomagati Simonu Vogrincu, mlademu 
športniku, ki je konec lanskega leta pri preletu z jadralnim 
padalom na bosanski planoti Jahorina nevede pristal na minskem 
polju. Ko se je začel s padalom na hrbtu vzpenjati po pobočju, je 
stopil na odskočno mino. Pri življenju sta ga ohranila njegovo 
poklicno znanje in optimizem. 

Učenci POŠ Nova 
Cerkev zbiramo, 
pobiramo zamaške 
in POMAGAMO 
pri nakupu nožnih 
protez, da bo lahko 
Simon spet zaživel 
polno in aktivno 
življenje. 

Vesna Kotnik
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Aktualno

Starejšim prijazna 
občina

V mesecu aprilu smo otroci iz vrtca Mavrica ves teden sodelovali 
s stanovalci Špesovega doma. 

Medgeneracijsko sodelovanje in druženje je potekalo ob 
različnih dejavnostih, in sicer: 

- druženje ob glasbi s harmonikarjem in kitaristom, 

- ustvarjalna delavnica (oblikovanje cvetja iz krep papirja), 

-  poslušanje pravljic in zgodbic, ki so nam jih pripovedovale 
starejše gospe, 

- nastop otrok ob praznovanju rojstnih dni stanovalcev doma. 

Že vrsto let enkrat mesečno sodelujemo pri praznovanju rojstnih 
dni stanovalcev. Pripravimo jim kratek program s pesmicami, 
voščilom in darilom. Tako kot slavljenci, se tudi mi ob koncu 
posladkamo s tortico. 

Otroci so bili zelo navdušeni nad pripovedovanjem gospe, ki je 
dopolnila 90 let. 

Sodelovanje med domom in vrtcem bo na tak način potekalo 
tudi v prihodnje. 

Magda in Luka z otroki

Cepljenja lisic proti steklini
Veterinarska uprava RS je 5. maja 2012 pričela z izvajanjem 

spomladanske akcije cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo 
trajala predvidoma do konca junija 2012. 

Glavni namen akcije je varovanje ljudi pred to izredno nevarno 
boleznijo, zaradi katere vsako leto po svetu umre več kot 55.000 
ljudi, večinoma otrok. S položenimi vabami nameravamo aktivno 
zaščititi populacijo lisic v slovenskih gozdovih ter tako preprečiti 
širjenje bolezni. 

Polaganje vab se bo izvajalo na celotnem ozemlju Republike 
Slovenije, in sicer z višine 300 m. Uporabljena bodo naslednja 
letališča: Letališče Jožeta Pučnika, Portorož, Murska Sobota in 
Novo mesto; po potrebi bosta vključeni tudi letališči v Celju in 
Slovenj Gradcu. 

POMEMBNO 

•  Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisice! O tem poučite tudi 
otroke! 

•  Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite z vrečko 
in odvrzite v najbližji grm ali v smeti. 

•  Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, to 
mesto dobro sperite in umijte z milom. Ker se vsak stik z 
vabo obravnava kot ugriz stekle živali, nemudoma obiščite 
najbližjo antirabično ambulanto. Telefonske številke z naslovi 
antirabičnih ambulant so priložene! 

•  Če vas ugrizne ali opraska potepuška ali divja žival, obiščite 
najbližjo antirabično ambulanto! 

• Prepovedano je prosto gibanje psov na javnih mestih! 

• Izogibajte se stikom s potepuškimi in divjimi živalmi! 

Ker so vabe namenjene divjim živalim, prosimo lastnike psov, 
da vodijo svoje ljubljenčke na sprehode privezane. 

Vaba je za pse neškodljiva in se z njo po zaužitju zagotovi le 
imunizacija. 

Več o sami akciji cepljenja lisic proti steklini in sami bolezni 
najdete na spletni strani Veterinarske uprave RS www.vurs.gov.si. 

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo! 

Veterinarska uprava RS
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Prometni kotiček

Pravno navodilo, kako ravnati, ko pride do pridržanja
Kadar se vam zgodi neprijetno povabilo na policijo ali kaj podobnega, postavite policistu zelo jasno vprašanje: »Ker o stvari ne 

vem nič (nočem govoriti), želim oditi domov. Ali mi je odvzeta prostost?« 

Če vam bo policist odgovoril pritrdilno, uporabite pravne 
dobrote, ki vam jih ponuja 4. člen Zakona o kazenskem postopku, 
ta pa pravi, da ima oseba, ki ji je odvzeta prostost, pravico, da je 
takoj obveščena, zakaj ji je prostost sploh odvzeta, poučiti vas 
morajo (takoj), da niste dolžni ničesar izjaviti in da imate pravico 
do takojšnje pomoči odvetnika. 

Če vam v takšnem primeru policist odgovori nikalno, da vam 
prostost ni odvzeta, vam svetujem, da izjav ne dajete, policistu 
poveste svoje osebne podatke in svobodno odkorakate. Če boste 
na podlagi vabila že v policijskih prostorih, ste ravno tako dolžni 
povedati svoje osebne podatke, kot domnevni osumljenec pa 
niste dolžni odgovarjati na nobeno policijsko vprašanje. Ko se 
boste naveličali ponavljajočih se policijskih vprašanj (kje ste 
bili, s kom ste bili, zakaj ste bili …), na katera (razen če vam 
osebno lahko koristijo) ne odgovarjajte, policistu postavite 
preprosto vprašanje, če lahko greste domov, saj o zadevi, o 
kateri vas sprašuje, ne veste nič ali nočete izjaviti ničesar. V 
tem primeru policistu ostaneta samo dva odgovora. Če bo 
odgovoril z da, lahko svobodno odidete, brez nategovanja časa 
v slogu samo še nekaj kratkih vprašanj, pa sva končala. Če bo 
odgovoril z ne, ga z mirnim tonom vprašajte, ali vam je odvzeta 
prostost. Če vam je, ste takoj upravičeni do naštetih pravic iz 
4. člena Zakona o kazenskem postopku, predlagam pa, da takoj 
zahtevate odvetnika. Če spadate v siromašnejši sloj Slovencev 
in za odvetnika v policijskem postopku nimate denarja, se nič 
ne ustrašite - policija ga je dolžna plačati iz svojih sredstev. Res 
je, da zakon v primeru informativnega pogovora, v katerega ste 
privolili prostovoljno, ne odloča obvezne prisotnosti odvetnika. 
Tudi če ga boste zahtevali, ga v takem primeru policist lahko 
odkloni. Zato vas bom ponovno spomnil na prej omenjena 
vprašanja policistu. Noben zakon vas kot morebitnega osumljenca 
ne zavezuje, da policiji dajete kakršne koli izjave (velja tudi za 
privatne detektive), zato pogovor lahko končate kadarkoli želite, 
mirno vstanete, lepo pozdravite in poveste, da odhajate (v službo, 
po otroka v vrtec …). 

Če vam bo policist odvzel prostost, si lahko odvetnika izberite 
sami, brez policijskih namigov, koga bi oni poklicali. Če nimate 
stalnega (družinskega) odvetnika, naj vam da policist telefonski 
imenik, da si odvetnika lahko svobodno izberete sami. Dokler 
odvetnik ne pride, vam policist ne sme postavljati več nobenih 
vprašanj, pri tem je pomembno, da mora priti odvetnik najkasneje 
v dveh urah, po tem času policist nadaljuje svoje delo. Policisti 
vas bodo zaradi informativnega pogovora lahko obiskali tudi 
doma ali v službi. Mirno jih odslovite, če se z njimi ne želite 
pogovarjati. Vsekakor pa niste dolžni policistov sprejeti v svojem 
stanovanju, če tega ne želite. 

Vredno pa si je zapomniti, da niste policiji ali komu drugemu 
dokazovati svoje nedolžnosti. 

Policija ne bo imela nobenih moralnih zadržkov, da vas ovadi, 
tudi v hudo dvomljivih in slabo dokaznih zadevah. Veliko let 
bo priteklo, preden se bo vaš spis rešil, vmes pa boste še kar 
nekajkrat vabljeni na informativne pogovore, klical vas bo 
preiskovalni sodnik, mogoče se boste videli na TV in časopisih 
kot eventuelno domnevni kriminalec, vse skupaj pa bo vmes 
počivalo v zaprašenih sodnih in tožilčevih omarah. Nazadnje 
boste še ugotovili, da vas je policija uvrstila v svoje evidence, 
kazenski postopek pa vam bo onemogočil uveljavljenje nekaterih 
prej normalnih državljanskih pravic - na primer ne boste se mogli 
potegovati za vodilne funkcije ali delovna mesta in vaše podjetje 
bo imelo težave v primerih, kot so javni razpisi itd. 

Kadar pri informativnem pogovoru ne boste imeli druge 
možnosti, kot da govorite, od policije zahtevajte, da se vaša 
izjava sproti dobesedno vnese v zapisnik (računalnik), vi pa jo 
pred podpisom osebno preberite. Res je, da tega zakon izrecno ne 
predvideva, vendar ga tudi ne prepoveduje, kajti zgodilo se vam 
bo lahko, da boste v kasnejšem kazenskem postopku, ko boste 
skupaj z odvetnikom imeli možnost pregledati kazenski spis (da 
ugotovite, česa vas policija in tožilstvo sploh bremenita) in v 
njem prebrati svoje izjave, katerega je policist zapisal v obliki t. 
i. uradnega zaznamka, in ugotovili, da tako zapisane izjave nikoli 
niste dali. Šele iz takega uradnega zaznamka bo ugotovljeno, 
da nekaj ni v redu z vašim spominom ali pa s policistovim 
razumevanjem vaše izjave. Namreč vredno je vedeti, da si večina 
policistov v beležke zapiše nekaj vaših besed, po nekaj dnevih 
pa je smisel vašega zagovora prav težko konsistentno obnoviti. 

Predlagam, da si krajani in krajanke preberete Novelo Zakona 
o policiji in tudi nove pristojnosti slovenske policije. Še vedno 
namreč velja pravilo, da se prijaznost obrestuje, ter ob srečanju s 
policisti je vredno si zapomniti nekaj tu zapisanega. 

Srečno, kjer koli se nahajate, Vam želi SPV Občine Vojnik.

Del gradiva je povzet iz Družinskega pravnega priročnika. 

Jože Kocman,  
dipl. pom. inž.

Nadzor prometa
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Vaji pripadnice CZ Vojnik
12. 5. 2012 so kinologi iz Kamnika organizirali vajo, ki je potekala na območju Kamnika. Vaja je bila namenjena razvijanju pomoči ob 

velikih naravnih in drugih nesrečah, s poudarkom na reševanju v primeru rušilnega potresa. Vaje sva se s Terom udeležila kot pripadnika 
CZ Vojnik ter vodnika reševalnih psov Slovenije. Naša enota MERP (mobilna enota reševalnih psov) za iskanje v ruševini je imela zbor na 
poligonu Kinološkega društva Kamnik, kjer smo se pripravili za prevoz s helikopterjem na kraj potresa . Skladno z navodili so nam razdelili 
prioritetna območja iskanja, pred tem pa predstavili kraj dogodka in eventualne nevarnosti in posebnosti.

Z vajo so bili simulirani razni momenti, ki pritičejo takšnemu 
dogodku. Skupine parov vodnikov s psi so našle nekaj ponesrečenih. 
Za posredovanja in intervencije na višini je poskrbela GRS 
Kamnik, za delo med tehničnimi preprekami in razpokami pa 
PGD Kamnik. Skupina MERP je oskrbela in prenesla ponesrečene 
iz relativno hitreje dostopnih območij. 

Z vajo je bilo prikazano simultano delovanje več različnih služb, 
vključujoč potrebe in znaja 

logističnega centra, ki mora poznati različne metode dela, 
pristopa in kvalitete vsake posamezne službe. 

Na vaji so sodelovali: PGD Kamnik, GRS Kamnik, Letališki 
klub Kamnik, ZD Kamnik, helikopter Slovenske vojske, kinološko 

društvo Kamnik in MERP - vodniki reševalnih psov. 
Med 18. in 20. majem 2012 je potekala Mednarodna vaja ekip 

reševalnih psov v Mestni občini Ljubljana (MOL). Z uradno 
prijavo in veterinarskim pregledom psov se je tako pričel 21-urni 
vzdržljivostni preizkus na različnih območjih z različnimi obsegi 
in metodami dela. 

V celoti je bilo pripravljeno osem različnih delovišč, kamor se 
logistične službe dostavljale ekipe vodnikov in reševalnih psov. 
Za uspešno delo na deloviščih je potrebna ustrezna oprema za 
orientacijo, delo na višini in vrvno tehniko, delo v ruševini in 
gozdu. Po vsakem zaključenem delu na delovišču se je postopek 
čakanja in sprejetja novih navodil nadaljeval v baznem taboru. 

Sama sem bila članica homogene ekipe skupaj s Tino in Tilnom. 
Z delom smo pričeli v Logatcu, kjer smo se tudi uspešno izkazali. 
Po zahtevni vrvni tehniki in iskanju na prirejeni ruševini ICZR 
na Igu smo si v bazi ogledali naloge, ki so nas čakale v nočnem 
času. Orientacijski pohod je bil zahteven in časovno precej skopo 
odmerjen. Precej razgibana delovišča za iskanje ponesrečenih 
ali pogrešanih so terjala tudi pravilne pristope, ustrezne oskrbe 
ponesrečenih v primeru poškodb, medsebojno komunikacijo, v 
vseh primerih pa nam je bila v breme tudi časovnica. V kolikor 
ekipa preseže odmerjen čas, se udejstvovanje na trenutnem 
delovišču prekine. 

Z zaključitvijo vaje so bilo znani rezultati posameznih ekip. 30 
% ekip je našlo vse iskane in/ali ponesrečene. V zlati sredini je 
bila tudi naša ekipa z več kot 53-odstotno uspešnostjo na vseh 
poligonih. 

Valentina Kasesnik 

Prevoz s helikopterjem

Joškova banda v Beogradu
Dne 12. 5. 2012 se je v Beogradu na Trgu Nikole Pašiča predstavila destinacija DEŽELA CELJSKA. 

Dogodek je bil namenjen promociji 
turistične ponudbe naše destinacije, katere 
so se udeležili različni turistični ponudniki 
iz vseh subregij (Osrednje Celjsko, 
Spodnje Savinjsko, Obsotelje, Kozjansko in 
Dravinjsko), ki so na stojnicah predstavili 
svoje turistične produkte. Obiskovalci so 
lahko spoznali tudi naše običaje v okviru 
animacijskega programa, ki je popestril 
celotno dogajanje v centru Beograda. Za 
glasbeno vzdušje je poskrbela Joškova 
banda,  ki je v svojem programu od 10. 
do 19. ure privabila veliko domačinov, 
presenečeni smo pa bili nad kar nekaj 
Slovenci, ki že dolga desetletja živijo v 
Beogradu in so z nostalgijo prisluhnili naši 
ljudski glasbi. 

Jože Žlaus 

Splošno
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Bogata letina vojniških 
vinogradnikov

Lani je vinogradnike narava bogato nagradila. Miza na odru 
Kulturnega doma v Vojniku ob VI. Prazniku vina se je kar šibila 
od priznanj za prinesene vzorce z IX. Ocenjevanja vin letnika 
2011. 

Podeljenih je bilo 125 priznanj  - medalj, 78 kozarcev za vina z 
oceno, višjo od 18,10, 10 »brentačev« za prvake sort, 1 šampion 
za redne trgatve – J. Krameršek, 1 šampion za posebne trgatve 
– M. Krašovec, za vinarja leta – MiranKovač, za lepo urejeni 
ljubiteljski vinograd – družina Kračun, za zanimivo urejeno 
brajdo – P. Leskovar ter priznanje starosti društva – S. Kroflič, ki 
pri 84. letih še vedno pridno – zavzeto sodeluje. 

Prireditveni oder je kot vedno izvirno uredil M. Krašovec. 
Letos je na oder namestil kar 700 lepo odgnanih »ključev« 
vinske trte. To je skoraj neverjeten dosežek. Seveda pa lepih rož 
iz bogate ponudbe Vrtnarstva Krašovec iz Arclina ni manjkalo. 

»Društvena« napovedovalka ga. Kolenko pa je z lepo izbrano 
besedo z gosti, MPZ Vojnik, sekstet s Frankolovega, čarodej 
Andrej in ansambel Zeme, v nabito polni dvorani pričarala res 
lepo praznično vzdušje. 

Po kulturnem dogodku so vsi navzoči v lepo prenovljenih 
prostorih Kulturnega doma prvič lahko poskusili vseh 125 
nagrajenih vin. Upravni odbor društva v zadnjih letih pri svojem 
delu uvaja vedno več novosti s ciljem, da se čim bolj približa 
svojim zvestim članom in publiki, ki v vedno večjem številu 
obiskuje njihove prireditve. Vsem vinogradnikom pa želijo 
dobro letino v 2012 in kličejo na VII. Praznik vina, ko bodo 
proslavili X. obletnico delovanja društva. 

Pavle Leskovar

Ocenjevanje salam
V sredo, 25. aprila 2012, je bilo v zidanici Štokojnikovih v 

Hrenovi ocenjevanje salam, ki so jih »salamarji« zbrali na poziv 
Vinogradniško vinarskega društva občine Vojnik. 

Vzorce salam je ocenjevala petčlanska komisija, kateri je 
predsedoval profesor Edvard Kužner, sicer zaposlen na Srednji 
šoli za gostinstvo in turizem v Celju, vrhunski strokovnjak na 
področju kulinarike in vinarstva. 

Komisija je na podlagi zahtevnega, vendar preglednega 
točkovnika ocenila 47 vzorcev salam ter jim dodelila določeno 
število točk, ki so osnova za pridobitev bronastega, srebrnega ali 
zlatega priznanja. 

Ocenjeni vzorci salam so bili po oceni strokovne ocenjevalne 
komisije zelo dobri in kažejo v primerjavi z lanskimi na 
napredek v kvaliteti. Rezultati bodo razglašeni in objavljeni na 
dan Praznika salam, kruha in vina, ki bo predvidoma 19. 5. 2012 
v večnamenski dvorani v Novi Cerkvi. 

Sporočamo vsem, ki ste oddali vzorce salam na ocenjevanje, da 
lahko oceno svojega vzorca izveste v Kmetijski zadrugi – enota 
Vojnik pri gospe Dragici Šuc, tel. 041 381 355. 

Komisija se zahvaljuje ekipi tehničnega osebja, ki je pod 
vodstvom Mirana Kovača optimalno servisirala njeno delo. 

Na koncu pa še velika zahvala zakoncema Štokojnik, ki sta s 
svojo neizmerno gostoljubnostjo in prizadevnostjo v svoji stari 
zelo lepo urejeni zidanici komisiji omogočila optimalne pogoje 
za delo. Še enkrat iskrena hvala in se  priporočamo!   

Bojan Trkaj

Skupinska fotografija vseh sodelujočih članov komisije

Strokovno ocenjevanje salam

Splošno
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Splošno

Udeležili smo se Regijskega tekmovanja v Andražu nad Polzelo. 

Prisotni smo bili na tekmovanju v počastitev krajevnega 
praznika Vojnik in praznovanje Občine Vojnik. 

Udeležili smo se tekmovanj ob krajevnih praznikih Ljubečne, 
Škofje vasi, Trnovlj in Slavka Šlandra Celje, kjer smo dosegli 
dobre rezultate. 

Udeležba na tekmovanjih je bila zadovoljiva, kjer se je udeležilo 
10 ekip. Ekipo je sestavljalo šest članov, in sicer tri ženske in trije 
moški. 

Naši treningi potekajo vsak petek popoldan, na prostoru za 
poslopjem Društva upokojencev Vojnik. Naše igrišče je eno 
najboljših v regiji, saj je pokrito in asfaltirano, za kar se moramo 
zahvaliti predsedniku DU. 

K druženju in sodelovanju vabimo vse, ki se želijo preizkusiti 
v kegljanju. 

Na sestanku Regijskega Športnega Društva je bilo predlagano, 
da bi aktivirali čim več članov pohodnikov v nordijski hoji. 

Zavedati se moramo, da gibanje, rekreacija in druženje 
prispevajo največ k našemu zdravju. 

Viki Žgajner,  
član komisije za šport 

... na kmetiji Župnek v Vojniku

KDO: otroci, stari od 6 do 11 let
KDAJ: 2.do 6. julij 2012, 
prihod na kmetijo vsako jutro med 7.30 in 8.00 
uro ter odhod med 15.30 in 16.00 uro.
KJE:  Kmetija Župnek v Vojniku
PREHRANA:  malica, kosilo, napitki in sadje
ŠTEVILO UDELEŽENCEV:  najmanj 8 in največ 15 
otrok
CENA: Cena počitnic na kmetiji je 100 EUR. 

Dodatne informacije in prijava na: 
KMETIJA ŽUPNEK, Celjska cesta 28, Vojnik
040 665 538 (Greta Vene) in na kmetija@t-1.si, 
do 15. 6. 2012
www.raznolikost-podezelja.si

... na Ranču Kaja in Grom pri Vojniku

ŠPOTNI TABOR
KDO: otroci od 6 do 10 leta starosti
KDAJ: še 3 termini v juliju in avgustu
5 teden: 22. 7. – 27. 7. 2012 
7 teden: 05. 8. – 10. 8. 2012 
10 teden: 26. 8. – 31. 8. 2012 
KJE: Ranč Kaja in Grom, Razgor 11, Vojnik
PREHRANA: 5 x zajtrk, kosilo, malica in večerja ter 
pijača pri obrokih. 
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: največ 10
CENA: 260 EUR na otroka. 

Dodatne informacije in prijava na: 
RANČ KAJA IN GROM, Razgor 11,Vojnik 
041 639 822 - Darja, 03 427 0118 in 031 414 
283 ali aron@siol.net. 
www.ranckajaingrom.com.

... na kmetiji Pirc v Laškem

KDO:  otroci, stari od 6 do 11 let
KDAJ:  9. do 13. julij 2012, 
prihod na kmetijo vsako jutro med 6.30 in 7.00 
uro ter odhod med 15.30 in 16.00 uro.
KJE:  Kmetija  Pirc, Lahomšek 1, Laško
PREHRANA: malica, kosilo, napitki in sadje
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: največ 8 otrok
CENA: Cena počitnic na kmetiji je 100 EUR.

Dodatne informacije in prijava na: 
Kmetija  Pirc, Lahomšek 1, Laško
03/573 14 55, 031/704 930 (Katarina 
Pražnikar) ali katarina_praznikar@t-2.net
www.kmetijapirc

Za vse, ki iščete priložnost, da bo vaš otrok teden dni med počitnicami preživljal 
aktivno, brez vašega spremstva, je kot nalašč paket na kmetiji Župnek pri 
Vojniku, na kmetiji Pirc v Laškem in na Ranču Kaja in Grom pri Vojniku.

Z Brihto na počitnice, KGZS-Zavod CE, 
Mojca Krivec, vodja projekta  
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Aktivnosti v ruskem kegljanju  
Društva upokojencev Vojnik

Upokojenci smo bili v letu 2011 zelo aktivni pri rekreaciji in športnih igrah. Še posebno smo se izkazali pri igranju Ruskega 
kegljanja.
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Splošno

Teden požarne varnosti v 
Špesovem domu

V sklopu vsakoletnih aktivnosti ozaveščanja in izobraževanja 
zaposlenih in varovancev Špesovega doma, smo teden od 16. 
do 19. aprila s sklepom direktorja razglasili za Teden požarne 
varnosti.

Čeprav so po vseh statističnih podatkih slovenski domovi za 
starejše, predvsem novozgrajeni, med katere sodi tudi naš dom, 
pred požari varni, predvsem v primerjavi s tistimi v Evropi, se 
zavedamo, da moramo biti tako zaposleni, kot varovanci vedno 
pripravljeni, da v primeru požara pravilno in predvsem mirno 
odreagiramo. 

V sklopu informiranja smo obnovili evakuacijsko vajo, ki je 
bila skupaj z Gasilsko zvezo Vojnik – Dobrna izvedena v letu 
2010. Prav tako se je sestala skupina, ki je v Domu odgovorna 
za gašenje začetnih požarov in izurjena za evakuacijo v primeru 
požara ali druge elementarne nesreče. 

Skupaj s strokovno sodelavko Bredo Vrbovšek in Ivanom 
Jezernikom smo ključna dejstva na zanimivem predavanju 
predstavili tudi stanovalcem doma. Vsi zaposleni smo pod 
nadzorom usposobljenih gasilcev PGD Vojnik opravili 
tudi praktični preizkus gašenja z gasilnim aparatom, v 
popoldanskem času pa smo si ogledali tudi nekaj gasilske 
tehnike. Najzanimivejša je bila seveda lestev, na katero smo 
se najpogumnejši tudi povzpeli in si v lepem vremenu ogledali 
Vojnik še iz ptičje perspektive. Zaključili smo s prijateljskim 
druženjem in si obljubili, da se kmalu zopet vidimo. 

Vsaka vaja in druženje s prostovoljnimi gasilci je tako za 
stanovalce doma kot tudi zaposlene prijetna izkušnja, seveda pa 
se zavedamo, da so to tudi ljudje, ki nam bodo v primeru požara 
ali kakšne druge elementarne nesreče prvi stali ob strani. 

Zato se jim še enkrat, še posebej Ivanu Jezerniku, zahvaljujemo 
in jih vabimo, da nas kmalu zopet obiščejo. 

Elči Gregorc

Družinsko popoldne
Na prijetno topel pomladni dan so učenci  POŠ Socka  v šolo 

povabili starše, bratce, sestrice, babice in dedke.

V uvodnem delu 
so jim  pripravili 
kratek kulturni 
program s pesmijo, 
recitalom in plesom. 
Nato so se začele 
prave športne igre 
na igrišču pred šolo, 
kjer so se skupine 
odraslih in otrok 
med seboj pomerile 
v različnih šaljivih 
igrah. Na igrišču 

sta se  razlegala smeh in dobra volja. Povabili smo tudi gospo 
Angelco Premrl in gospo Ireno Kraljič, ki sta nam v času iger 
spekli slastne palačinke. Obema se najlepše zahvaljujemo. 

Družinsko popoldne je minilo v prijetnem medgeneracijskem 
druženju. 

Nataša Čerenak,  
POŠ Socka
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DRISKA
Driska ali diareja je simptom, za katerega je značilno pogosto odvajanje tekočega blata. Pri driski se lahko 

količina vode izločene z blatom poveča tudi za štirikrat. Ločimo akutno drisko (težave se pojavijo nenadno in so 
kratkotrajne) ter kronično drisko (težave trajajo več kot tri tedne, lahko se ponavlja in je lahko posledica resne 
bolezni).

Splošno

Driska se lahko pojavi zaradi različnih 
vzrokov kot so: okužbe z mikroorganizmi 
(bakterijske, virusne okužbe, okužbe 
s paraziti); zaradi preobčutljivosti 
organizma za določena živila (mleko, 
gluten); kot posledica vnosa določene 
hrane in nekaterih pijač v telo (hrana z 
veliko vlakninami, zaužitje velike količine 
zelo sladkega sadja, peciva, pitje velikih 
količin zelo slane pijače, uživanje zelo 
slane hrane, pitje alkohola); lahko je 
posledica hudega pomanjkanja cinka v 
telesu; posledica zastrupitve s težkimi 
kovinami (arzenom, svincem, živim 
srebrom, kromom), lahko pa nastopi tudi 
kot neželeni učinek nekaterih zdravil ali 
kot posledica drugih vzrokov.

Težave pri driski

Zavedati se je potrebno, da lahko pri 
driski pride do izsušitve organizma, kar 
se najprej pokaže z manjšo napetostjo 
kože. Ta znak je še posebno nevaren 
pri dojenčkih in majhnih otrocih, pri 
katerih dehidracija nastopi zelo hitro, 
ter za starejše osebe, zlasti če jemljejo 
dodatno zdravila za odvajanje vode. Pri 
driski, pri kateri se pojavi v blatu kri, ter 
povišana telesna temperatura (>38,5°C) 
se samozdravljenje odsvetuje, potreben je 
pregled pri zdravniku.

Priporočila glede 
samozdravljenja driske

Samozdravljenje driske je primerno za 
odrasle, otroke in dojenčke od treh mesecev 
starosti. Samozdravljenje driske, v kolikor 
ni prisotnih posebnih težav, naj pri odraslih 

osebah ne traja dlje kot tri dni, pri starejših, 
nosečnicah ter doječih materah dva dni, pri 
otrocih od treh mesecev do enega leta pa 
največ en dan.

Kaj lahko storimo sami

Najprej je treba preprečiti dehidracijo 
in nadomestiti elektrolite, ki se pri driski 
skupaj z vodo izločajo iz organizma. Za to 
je primerna uporaba peroralne rehidracijske 
soli, ki jo lahko kupite v lekarni. Če nimate 
dostopa do lekarne ali zdravnika, si lahko 
pomagate tako, da v liter prekuhane vode 
odmerite 5 jedilnih žlic belega sladkorja 
(priporočamo glukozo), 1 čajno žličko 
kuhinjske soli in sok 2 pomaranč. 

Med drisko je priporočljivo uživati hrano, 
ki vsebuje čim manj vlaknin (riž, banane, 
krompir), učinkovita sta tudi prežganka in 
prepečenec. Izogibati se je treba mastni 
in začinjeni hrani, pitju gaziranih in 
zelo sladkih pijač. Tudi mleko in mlečni 
izdelki (izjema so jogurti) včasih drisko 
poslabšajo. Pri otrocih je priporočljiva 
uporaba sluzi in pektinov (riževa sluz, 
nastrgana jabolka), uporabljajo pa se lahko 
tudi posebni pripravki, ki jih dobite v 
lekarni. 

Priporočljiva je tudi uporaba probiotikov, saj 

skrajšajo trajanje driske in blažijo njen potek. 

Pri lajšanju driske lahko uporabljamo 
tudi pripravke iz rastlin, predvsem tiste, ki 
vsebujejo čreslovine. Kot zanimivost naj 
omenim, da čajev, ki vsebujejo čreslovine, 
ni priporočljivo sladkati z medom, saj 
postane čaj moten. Pri zdravljenju driske 
se v največji meri uporabljajo posušeni 
plod borovnice ter listi čajevca, učinek 
proti driski pa imajo tudi korenika srčne 
moči, zel gosjega petoprstnika, zel navadne 
plahtice, listi robide in še drugi. 

Mateja Kadilnik,  
mag.farm.

Kocbekova ulica 2, Celje
P. Keršova ulica 8, Vojnik
P. Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec
P. Šmihelska cesta 2, Mozirje

- prve pomoèi
- cestno prometnih predpisov
- varne vožnje
- izbris kazenskih toèk
- voditelj èolna ter VHF GMDSS
- vilièarje in T.G.M
- varno delo s traktorjem
- temeljne poklicne kvalifikacije

- pouèevanje mladostnikov za
  vožnjo s spremljevalcem
- obnovitveni teèaji, vožnje

ODLIÈNE CENE !

Informativni 
kotiček

Sporočamo vam, da bo Lekarna 
Vojnik, v času od 1.7.2012 do 
31.8.2012, odprta od ponedeljka 
do petka od 8.00 do 16.30 ure, 
sobota zaprto.

V skrbi za vaše zdravje vas 
lepo pozdravlja kolektiv Lekarne 
Vojnik.
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60. obletnica delovanja 
Društva upokojencev 

Vojnik
Društvo upokojencev Vojnik je eno izmed najštevilčnejših 

društev v KS Vojnik.

Člani društva so vključeni v strelsko in kegljaško sekcijo, 
mnogo jih prepeva v mešanem komornem zboru, družijo se ob 
ustvarjanju ročnih del. Na številnih izletih, ki so jih do sedaj 
organizirali za svoje člane, so si ogledali Slovenijo, pa tudi 
tujino. Na njih nikoli ne manjka dobre volje in glasbe hišnih 
muzikantov. 

Delovne vneme jim ne zmanjka in skupaj s predsednikom 
imajo še mnogo idej. Z obnovo doma Društva upokojencev, za 
katero pravijo, da še vedno traja, so prispevali k lepšemu videzu 
osrednjega dela vojniškega trga. 

Sodelujejo v projektu Starejši za starejše, v katerem člani 
društva obiskujejo starejše nad 69 let in katerega osnovni namen 
je omogočiti čim več starejšim življenje v domačem okolju čim 
dlje časa. 

S svojimi aktivnostmi so člani Društva upokojencev vpeti 
tudi v dogajanje našega kraja. V času praznovanja praznika KS 
Vojnik vsako leto pripravijo tekmovanje v ruskem kegljanju in 
tekmovanje v streljanju s serijsko zračno puško, pevci njihovega 
mešanega komornega zbora organizirajo samostojne koncerte 
ali pa s petjem sodelujejo na prireditvah v kraju. Vsako leto 
uspešno organizirajo tudi srečanja starejših krajanov nad 80 let, 
na katerih se mnogokrat srečajo znanci iz mladosti, ki jim takšna 
druženja omogočijo vračanje v minula leta. 

Društvo upokojencev Vojnik letos praznuje 60. obletnico 
svojega delovanja. Njihovo delo vključuje pestro paleto 
dejavnosti, s katerimi obogatijo utrip kraja, hkrati s tem pa se 
trudijo svojim članom zagotoviti pogoje za kakovostno staranje. 

Ob vsem naštetem delu, ki ga člani društva upokojencev 
Vojnik opravljajo z veliko zavzetostjo, skrbjo in občutkom do 
soljudi, jim ob njihovem jubileju iskreno čestitam in želim, 
da svoje bogate življenjske izkušnje nosijo v prihodnost in jih 
delijo še mnogo let. 

Lidija Eler Jazbinšek,  
predsednica KS Vojnik 

Splošno

Budnice ob 1. maju 
Tudi letos je godba na pihala iz Nove Cerkve v zgodnjih 

jutranjih urah presenetila z jutranjo budnico. 

Malo spremenjen vrstni red igranja po krajevnih skupnostih 
je vseeno zvabil ljudi, da so prišli in prisluhnili prijetni glasbi. 
Spet je bilo največ poslušalcev na Frankolovem, ki vsako leto 
že tradicionalno pripravijo prigrizek, pa tudi za žejo poskrbijo. 

Običaj, ki ga je vredno pohvaliti, je v organizaciji predsednika 
godbe iz Nove Cerkve Slavka Jezernika, za kar se mu 
zahvaljujemo. 

Jure Vovk

Kres na Gojki

Budnica v Vojniku

Budnica v Novi Cerkvi

Predsednik DU Vojnik Ivan Robačer in tajnica Hedvika Trobiš



4915. junij 2012  OgledalO 3/88

Splošno

Ne uporabljam rada presežnikov, a vendar moram to pot 
uporabiti prav njih, da vam, dragi občani, prikažem uspešnost 
teh dni. 

Če so udeleženci merilo, potem so ti dnevi ali teden prijaznosti 
največji ali najuspešnejši, saj se jih je v teh treh dneh udeležilo 
več kot dvesto, če ne tam okoli 230. 

Bili so otroci, veliki in majhni, celo najmanjši, star le okoli 
tri mesece, pa njihovi starši, vzgojitelji in učitelji in tudi tisti 
naključni, ki so se pridružili našemu zadnjemu dnevu na gozdni 
učni poti Modrijanov. 

Kako lepo mi je bilo slišati od marsikoga, da je Modrijanova 
pot lepa, da so bile družine že večkrat na njej, kar mi je povedalo, 
da se je GUMP, kot radi rečemo, "prijel", in prav je tako. 

Naj povzamem program teh dni prijaznosti do živali, ki se je 
začel že z dnevom prijaznosti do živali v januarju, ko nam je 
ga. Jadranka Juras predstavila knjigo Večna Treblinka. Začeli 
smo sicer s temo, ki nas je pretresla zaradi ravnanja z živalmi 
po vsem svetu, a zaključili smo jo prav optimistično in veselo 
na naši gozdni učni poti, na katero smo vsi zelo ponosni in jo 
imamo radi. 

Prvi dan tega tedna se je odvil na OŠ v Vojniku, in sicer z učenci 
nižjih razredov, nosil pa je naslov Kužika Kala pripoveduje, kdo 
smo živali in kako za nas poskrbeti. 

Ga. Darja Žnideršič z ranča Kaja in Grom je s svojim prav 
prisrčnim nastopom skupaj z g. Rokom Krajnikom, veterinarjem, 
prikazala, kako smo lahko prijazni do živali, še zlasti tistih, ki so 
drugačne od drugih, recimo jim invalidi, in kako poskrbimo za 
njih. 

Kužika Kala, ki je oslepela v nesreči, je živ dokaz, kako lahko 
takšna žival normalno živi z nami in nam dela veselje, seveda 
tudi mi njej z primerno nego in prijaznim ravnanjem. 

Včasih, pa tudi danes velja prepričanje, da je najboljša 
rešitev uspavanje, da žival ne bo trpela. Kakšna zmota! Kakšna 
nepravičnost! Tudi žival ima pravico do življenja, pa čeprav kot 
invalid. 

Zahvaliti pa se moramo Društvu za pomoč živalim iz Velenja, 
posebej ga. Melani in ga. Poloni, pa še ga. Andreji, ki so 
omogočile prijetno druženje otrok in živali. 

Pa smo pri zadnjem dnevu prijaznosti do živali, ki je bil 
najlepši. Še vreme nam je bilo naklonjeno, saj nas je sonček 
spremljal vso pot od Florjana do Tomaža. 

Tako velike skupine in tako pisano sestavljene g. Marko Zdovc 

ni vodil še nikoli; res so bili v ospredju otroci, a tudi njihovi starši 
so slišali marsikaj zanimivega o drevesih in gozdnih živalih. 

Gozdne živali, šest jih je bilo, in sicer ježek, mravljica, sova, 
srna, veverica in zajček, je predstavila ga. Darja Žnideršič 
tako čudovito, da se ji moramo še enkrat zahvaliti za njeno 
sodelovanje. Hvala, ga. Darja, čudovita oseba ste, polna poguma 
in topline. Prijetno mi je bilo z vami, kako šele otrokom, ki ste jih 
spodbujali in učili, kdo so naši gozdni prijatelji. 

Da pa je lahko ga. Darja predstavila živali, so njihove dvojnike 
naredili otroci in vzgojiteljice vrtca Mavrica v Vojniku. Hvala 
vam, veliko ste pripomogli k promociji tako GUMP-a kot živali 
ob njej. Brez vas in seveda vaših otrok in njihovih staršev bi 
nas bilo kar krepko manj na poti, a prepričana sem, da je bilo 
druženje in pohod prava zanimiva dogodivščina za vse nas. 

Ko smo prehodili to dolgo pot, pa smo se okrepčali na 
planinskem domu na Tomažu, kjer nas je čakala obilica čaja in 
dobrot, ki so jih spekle pridne roke iz Turističnega društva Vojnik. 
Najlepša hvala vam v imenu otrok in seveda organizatorjev. 
Enaka hvaležnost gre tudi Planinskemu društvu Vojnik, ki nas je 
prijazno gostil v njihovi hiši. 

Tako pa smo prišli do konca poti in tudi 7. Tedna prijaznosti do 
živali. Bilo je nepozabno in zanimivo tako za otroke kot za nas 
organizatorje. 

Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste kakor koli doprinesli k 
uspešni izvedbi teh treh dni, v eni sami želji, da se srečamo spet 
naslednje leto in da, kar je še pomembneje, so naši otroci dojeli 
pravilen odnos do živali, tako domačih kot gozdnih. Imejmo jih 
radi tako, da skrbimo za njih in jim pustimo živeti. 

Na koncu pa naj dodam še moj pogled na vso zgodbo o 
letošnjem tednu prijaznosti. Predvsem je bil lep in prisrčen, zato 
pa tudi uspešen, ker smo sodelovali vsi. Lepo je, če več društev 
izpelje projekt, vsak po svojih močeh, ne glede na KS, če se 
vključi ustanova, kot je vrtec Mavrica. Na tak način lahko nekega 
dne združeni in močni izpeljemo res nekaj velikega. 

Upam, da bo to kmalu in res veliko. 
Hvala in ... bodimo prijazni! Le to šteje v naših življenjih, a žal 

radi pozabljamo na to vrlino, ki to pravzaprav sploh ni. To je naša 
narava, ki jo prinesemo s sabo na svet. A roko na srce, to pot ne 
tačko, znamo ceniti to našo naravo, ki ji rečemo prijaznost. Naj 
je bo veliko med nami vsemi. 

Mila Kočevar,  
Izvir

Teden prijaznosti
Pa je za nami že, lahko rečemo tradicionalni, 7. Teden prijaznosti, to pot prijaznosti do živali.
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Društva

DU Vojnik 
praznuje 

Naše društvo letos praznuje 60 let obstoja. 
Čestitke in hvala vsem članom in tistim, ki so 
in ki še kakorkoli prispevajo, da to društvo 
tako uspešno dela.

Društvo upokojencev Vojnik združuje 
upokojence iz vseh treh krajevnih skupnosti v vojniški občini. 
Včlanjenih je tudi preko 150 upokojencev iz drugih občin, in 
sicer Dobrne, Celje, Šentjurja in Mengša, in tudi iz Primorske. 
To pomeni, da naše društvo dobro deluje, da ima dober program 
in da za svoje člane dobro poskrbimo tako na organiziranih 
izletih kakor tudi na naših prireditvah. Kot sem že nekajkrat 
poudaril, ni vse samo letna članarina 7 €, ampak je to druženje 
in spoznavanje med seboj, ko se srečujemo ob raznih prilikah. 
In končno tudi obiski naših poverjenikov na domovih naših 
ostarelih in bolnih članov, srečanje starejših, obiski starejših ter 
obdaritev le-teh ob božičnih in novoletnih praznikih. Je pa res, 
da nekateri niso deležni te pozornosti, ker so še zdravi in polni 
energije, in kot sami pravijo, se ne čutijo še tako stari. 

Jas se sprašujem, kdaj pa bomo dovolj stari. Zagotovo ne 
tedaj, ko nas začne zapuščati zdravje. To druženje moramo 
začeti prej in s tem tudi podaljšati našo aktivnost, da nas prej ne 
dohiti samota. Društvo je namenjeno ravno temu, da združuje 
ljudi različnih starosti, da združuje mlade in malo maj mlade, 
da uresničujemo skupne cilje, da si skupno polepšamo jutrišnji 
dan. Naša vrata so vedno odprta za vse, ki si zaželijo postati naši 
člani ali potrebujejo našo pomoč. Vsem smo in tudi v bodoče 
bomo vsakomur nudili vse tisto, kar je v naši moči. 

Tudi v poletnih mesecih nadaljujemo z našimi aktivnostmi. Za 
nami je že nekaj izletov in zelo lepa prireditev, ki jo je izvedel naš 
mešani komorni zbor v kulturnem domu v Vojniku. V nedeljo, 
13. maja 2012, ob 17.00 uri so naši pevci pripravili samostojni 
koncert z gosti iz Socke. Koncert je popestrila tudi folklorna 
skupina iz Osnovne šole Vojnik. Vsi tisti, ki smo bili v dvorani, 
smo bili prijetno presenečeni nad izredno kvalitetnim nastopom 
vseh nastopajočih. Žal ni bila dvorana polna, in lahko je samo 
žal tistim, ki so to predstavo zamudili. V mesecu maju smo 
opravili izlet v Prlekijo. Udeleženci so bili zelo zadovoljni, saj 
že kar nekaj časa nismo bili v teh krajih. Večji del udeležencev 
je tu bil celo prvič. V prihodnosti sledijo še drugi izleti, zato 
tisti, ki ste katerega od teh zamudili, ne dovolite, da vam uide še 
kakšen. Še jenekaj priložnosti, tudi za tiste, ki se počutijo dovolj 
odrasle, da se nam pridružijo. 

V soboto, 16. junija 2012, ob 12.00 uri bo proslava v Osnovni 
šoli Vojnik. Namreč, v juniju pred 60 leti je bilo v Vojniku 
ustanovljeno društvo upokojencev. Proslave se bo udeležilo 
večje število gostov sosednji društev in naša predsednica 
ZDUS iz Ljubljane ga. Kožuhova. Po uradnem delu v OŠ bo 
za vse upokojence pogostitev pod šotorom na igrišču. Vsi naši 
upokojenci ste že pred tem dobili blok za malico, bodisi pri 
poverjeniku ali v naši pisarni. 

Ivan Robačer,  
predsednik DU Vojnik

 Ustanovili 2. Območno 
združenje

Dne 23. aprila so pod vodstvom g. Franca Pojbiča, predsednika 
1. Območnega združenja v Slovenskih Konjicah, ustanovili 
2. Območno združenje za vrednote slovenske osamosvojitve 
zahodnoštajerske regije, v katerega so vključeni člani združenja 
iz občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče in Vojnik. Za člane 
predsedstva so soglasno izvoljeni Alen Solina, Rudolf Petan, 
Bojan Podkrajsek, Branko Bracko, Joze Baraga in Milan Decman. 

Glavne aktivnosti območnega združenja bodo usmerjene v k 
zbiranju in elaboriranju avtentičnih dokazov o dogajanjih v času 
vojne za Slovenijo na območju kjer združenje deluje. Poslanstvo 
združenja ni le v zbiranju in elaboriranju gradiv, temveč tudi v 
popularizaciji slovenskega domoljublja, narodne zavesti skozi 
različne manifestacije, kot so na primer tematske okrogle mize, 
priprava prispevkov za potrebe oblikovanja ustreznih vsebin za 
izobraževalne in druge namene. Slavnostne ustanovitvene seje 
z bogatim kulturno umetniškim programom in avtentičnimi 
pripovedmi se je udležil tudi predsednik združenja g. Slavko 
Kmetič ter podžupana občin Slovenske Konjice in Zreče. Ena 
prvih manifestacij združenja bo vseslovenska akcija "Izobesimo 
zastave" v času prihajajočih praznikov. 

F. Pojbič  
Foto: Aleš Jelenko 
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CERKVENI ZBORI NA GOJKI

Vse župnije v dekaniji Nova Cerkev 
premorejo enega ali celo več pevskih 
zborov in skupin. Večina teh se enkrat 
letno predstavi na skupnem srečanju, ki ga 
po sistemu rotacije vsako leto organizira 
druga župnija. Tokrat je ta čast pripadla 
Frankolovčanom, ki so v mesecu septembru 
pevce povabili na Gojko. 

Uvodne besede o glasbi in petju nasploh 
je prisotnimi izrekel domači župnik, p. 
Branko Cestnik, ki je razmišljal takole: 
»Celotno človeško telo od kosti naprej 
sprejema in posluša glasbo, podobno 
pa pri pevcu tudi celotno telo sodeluje 
pri proizvajanju glasu. To pomeni, da 
se človekova duša in telo lahko v celoti 
izrazita z glasbo. Po nemškem filozofu
Kantu je glasba najbolj ponotranjena zvrst 
umetnosti, najglobja in najbliže mistiki.« 
Vsak zbor se je predstavil s po dvema 
pesmima, s skupno pesmijo »Zazvonite 
zdaj zvonovi« pa so počastili spomin na 
blaženega A. M. Slomška. Toplo jesensko 
vreme je na ta priljubljeni grič k cerkvi 
Sv. Trojice privabilo lepo število ljudi, ki 
so imeli kaj slišati, najprej znotraj, nato 
pa še v podaljšku zunaj cerkvenih zidov. 
Organizatorji so upoštevali tudi dejstvo, da 
pesem in vino gresta skupaj in ob spoštljivih 
količinah obojega je bil dogodek prijetna 
popestritev že tako lepega nedeljskega 
popoldneva.

Za pevce, predvsem pa za zborovodje 
so tovrstna srečanja tudi priložnost za 
izmenjavo izkušenj in pogledov na pomen 
cerkvenega petja. Eni in drugi morajo 
vedeti, kaj, kdaj in zakaj pojejo, saj imajo 
»nastop« tako rekoč vsako nedeljo. In 
vsi ti bi lahko poleg svojega zavetnika 
»godovali« tudi na dan sv. Cecilije (22. 
novembra), zavetnice cerkvenega petja.

Sonja Jakop

JESENSKI IZLET
DRUŠTVA TALON

V društvu Talon smo se odločili, da 
popeljemo svoje člane na jesenski izlet 
in hkrati   raziščemo našo prelepo 
domovino.

V sončnem sobotnem jutru nas je 
vodila pot s Frankolovega, mimo Celja 
in Ljubljane v mirno vasico Bistro pri 
Vrhniki, kjer smo si ogledali Tehniški 
muzej Slovenije. Za večino od nas je 
bilo to prvo srečanje s tem muzejem. V 
manjših skupinah smo si ga podrobno 
ogledali, predvsem moški del se ni mogel 
ločiti od poslopja, kjer so razstavljeni 
Titovi avtomobili. Ob sprehodu skozi 
prostore s prevoznimi sredstvi se je utrnil 
marsikateri spomin na stara kolesa, motorje 
in avtomobile. Čas, ki smo ga imeli na  
razpolago za ogled, je kar prehitro minil. 
Po odlični malici, ki jo je spet pripravila 
ga. Jožica, smo pot nadaljevali proti naši 
prestolnici. 

Vsi poznamo naše glavno mesto, a 
Ljubljano doživeti po turistični strani pod 
strokovnim vodenjem vodiča, je nekaj 
posebnega. Sprehod po mestnih ulicah, 
vožnja z ladjo po Ljubljanici in vzpon 
na Ljubljanski grad z gondolo, so nas 
napolnili s ponosom, ker naša prestolnica 
po zanimivostih in lepoti prav nič  ne 
zaostaja za tujimi mesti.

Ko je človeku lepo in je v prijetni 
družbi, čas kar prehitro mine. In tako se je 
tudi naš izlet bližal koncu. Naša pot domov 
je bila malo neobičajna, saj nas je vodila 
čez prelaz Črnivec, kjer nas je v prijetni 
restavraciji čakalo okusno, lahko bi rekli z 
ljubeznijo pripravljeno pozno kosilo.

Razšli smo se z željo, da se naše poti 
pod okriljem društva Talon še kdaj križajo 
in da še kdaj preživimo dan, katerega se 
bomo radi spomnili.

Jasna Sodin

“KOŽUHANJE” 

10. oktobra 2009 smo ‘kožuhali’ na 
kmetiji Stagoj v Kapli (pri Dolanovih). Na 
kmetijo smo se pripeljali kar s traktorjem 
na okrašenem vozu skupaj z muzikanti. 
‘Kožuhanje’ je potekalo ob veselem 
kramljanju in raznih šalah. Muzikanti pa 
so nam  zaigrali, kadar smo izgubili nit 
pogovora. Najmljajši so pridno odnašali 
zvezane storže in jih obešali na letve, 
kjer  bodo krasili kmetijo in se hkrati na 
zraku sušili do uporabe. V veseli družbi 
je čas hitro minil in kot se spodobi so nas 
domači ob zaključku ‘kožuhanja’ tudi lepo 
pogostili.

Alenka Prebičnik Sešel

TRGATEV 2009
 

TD Nova Cerkev je letos drugič 
organiziralo trgatev v Moškanjcih pri 
Viktorju Šprajcu. Trgatve se je udeležilo 
okoli 50 trgačev. Vsi so dobili predpasnike 
z logotipom turističnega društva. Za 
glasbeno spremljavo pa sta poskrbela Grega 
Stolec na harmoniki in Janez Smerkolj na 
klarinetu in kitari. Domačini so nas sprejeli  
in pogostili zelo gostoljubno, mi pa smo se 
jim oddolžili s pridnim trganjem grozdja. 
Za popestritev sta poskrbela “berača” Jaka 
in Boris, smeha in veselja ni manjkalo. Da 
bo vince še slajše, so poskrbele članice 
TD Nova Cerkev. Pet junaških deklet je 
na stari način teptalo grozdje v preši. Po 
končanem delu in veselju smo se vrnili 
domov in sklenili, da naslednje leto spet 
pridemo. 

Alenka Prebičnik Sešel

Društva
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Turistično društvo Nova Cerkev na celjski tržnici
Že daleč naokoli je poznano, da se v Novi Cerkvi vedno kaj dogaja. Ker smo člani Turističnega društva Nova Cerkev vedno za 

»akcijo«, smo se odzvali na pobudo vodstva Celjske tržnice in v soboto, 12. maja, naš prelepi kraj predstavili tudi obiskovalcem 
celjske tržnice.

Društva

V začetku sončna nedelja se je proti večeru prevesila v 
bolj oblačno in deževno, kar pa ni pokvarilo razpoloženja 
obiskovalcev. Rožice so bile na vsakem koraku: za člane vsakega 
gospodinjstva na območju KS Frankolovo, za člane društva, 
žrebanje za plato rož za vse, ki so v letošnjem letu že poravnali 
članarino, za predstavnike organizacij in predsednike društev v 
kraju, med njimi tudi urednika Ogledala. Zelo so napeli možgane 
in skupaj »izumili« slogan Frankolovega, ki pa vam ga ne bom 
izdala. Zakaj? Zato, ker tudi vi lahko sodelujete. Tudi vi nam 
lahko sporočite svoj predlog, najboljšega bomo nagradili. 

Cvetlična korita z vodno rezervo, ki so jih zasadili cvetličarji 
Vodiflor Vojnik, Silvica Vukovič, Vojnik, Vrtnarstvo Zreče, 
Robert Prevolnik in Vrtnarstvo Jamnišek iz Dobrne, so si 
predstavniki organizacij v kraju - OŠ Frankolovo, Vrtca Mavrica 
- enote Frankolovo, Gostišča Turist, župnišča in KS Frankolovo, 
z odgovori na težka vprašanja prislužili v trajno last. Upamo, da 
bodo lepo skrbeli zanje, da bomo tudi mi videli, kako lepo krasijo 
njihova okna. 

Za kratek kulturni program se je z učenci OŠ Frankolovo 
dogovorila ga. Leonida Rožanski. Fantje bodo v bližnji 
prihodnosti pravi muzikanti, dekleta pa plesalke. Za pomoč pri 
ureditvi scene so poskrbeli otroci in vzgojiteljice v Vrtcu Mavrica 
– enota Frankolovo. 

Celo popoldne so za dobro voljo skrbeli fantje iz ansambla Glas 
iz Zreč. Dobra glasba in simpatični fantje so zadržali ljudi, da so 
ostali. Posebno predstavnice nežnejšega spola so bile navdušene. 

 Na sejmu so sodelovali trije cvetličarji, Cvetličarstvo Zreče, 
ki ga ima naša domačinka Darja Srebot, Cvetličarstvo Krašovec 
iz Vojnika ter Cvetličarstvo Jamnišek iz Dobrne. Obiskovalci so 
imeli resnično dober izbor po sejemskih cenah. Dekleta so se 
trudila, da so prodala čim več srečk za srečelov, naša Hilda iz 
Turistične kmetije Goršek nam je pekla slastne štraube, ki so jih 
še vroče pojedli obiskovalci. Vsi so si lahko ogledali čebelji panj, 
kupili medene izdelke, domače dobrote, suhe šopke, lončene 
izdelke, sladkorno peno ali kakšen čaj za domačo lekarno ter 
knjigo o zdravilnih zeliščih. 

Za konec nam je Tone Ovtar, ki je misijonar v Rusiji, povedal, 
kako se živi v tej deželi. Ker je bila ravno »bela nedelja«, smo mu 
za spomin pa dali »pisanko«, ki so jih včasih na ta dan botri nosili 
svojim krščencem ali birmancem. 

Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da smo prireditev lahko 
izpeljali, se iskreno zahvaljujemo. Hvala vsem zgoraj naštetim 
in še mnogim drugim, ki so prispevali sredstva za srečelov ali 
pomagali kako drugače. Le z vašo pomočjo je bila prireditev 
takšna, kot smo si jo zamislili. 

Irma Blazinšek

Na stojnici, ki smo jo pripravili, so naše članice ponudile 
domače dobrote, ki so jih same pripravile, obiskovalci pa 
so lahko dobili tudi informacije o delovanju društva ter 
zloženko, kjer je naš kraj z znamenitostmi podrobneje opisan. 
Za poživitev dogajanja so poskrbeli naši trije berači, lajnar, 
mlada muzikanta Matej in Nejc ter ansambel Klateži. Za 
obiskovalce tržnice je bilo to nekaj novega, in ni jih bilo malo, 
ki so dopoldne preživeli v naši družbi. 

 
Zvezdana Gal,  

predsednica TD Nova Cerkev

Cvetlični sejem na belo nedeljo
V parku na Frankolovem je bilo v nedeljo popoldne, 15. aprila 2012, zelo živahno. Turistično društvo Frankolovo, ki že od leta 

1996 prireja cvetlične sejme - kakšno leto tudi izostal -, se je tudi letos zelo potrudilo, da je bil sejem pester in zanimiv. Po starosti bi 
bil Cvetlični sejem gotovo naša najstarejša prireditev. 

Domači muzikantje, lajnar in berači so sejemsko predstavitev 
dodatno popestrili
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Dobrodelno društvo  
Sladki nasmehi 

Pričarajmo sladke nasmehe otrokom v težkih trenutkih 

Otrokom v stiski ob njihovih rojstnih dnevih in drugih posebnih 
priložnostih rišemo sladke nasmehe z unikatnimi, po njihovih 
željah narejenimi in oblikovanimi tortami. 

Ideja Sladkih nasmehov se je rodila spontano in skozi življenje, 
ko je prijateljici hudo zbolela hčerka in smo se ob njeni stiski 
počutile nemočne. Želele smo ji povedati, da ji tudi v najhujšem 
stojimo ob strani, da jo imamo rade in da je življenje vendarle 
lahko tudi lepo. Pa smo njeni punčki spekle torto s pikapolonicami 
za srečo in zdravje. Dekličina radost nam je dala krila in začele 
smo čarati sladke nasmehe. 

Društvo Sladki nasmehi deluje že leto dni, v tem času pa nam 
je z dobrodelno peko tort uspelo narisati nešteto nasmehov na 
obraze otrok. Vodi nas srčno poslanstvo, da otrokom v težkih 
trenutkih pričaramo sladek nasmeh. Bolnim, revnim in otrokom s 
posebnimi potrebami želimo za njihove rojstne in druge posebne 
dni podariti torte in jim tako vsaj za hipec odčarati bolečine. 

Društvo ob pomoči dobrih ljudi zdaj deluje širom Slovenije in 
povezuje mrežo skoraj 50 tortopekov, ki pripravljajo čudovite torte 
za najmlajše. S pomočjo nesebičnih prostovoljcev poskrbimo tudi 
za logistiko, da torte varno prispejo do svojih obdarjencev. Da pa 
bi resnično lahko dosegli in razveselili čim več otrok v stiski, se 
povezujemo tudi z drugimi dobrodelnimi organizacijami in centri 
za socialno delo. 

Kot prostovoljno društvo se financiramo iz zasebnih virov, 
delno iz donacij in članarin, zato poskušamo najti najrazličnejše 
možnosti za zbiranje denarja, saj z vsakimi zbranimi 15 evri 
lahko podarimo še eno torto več. Na pomoč nam priskočijo tudi 
slovenski ustvarjalci, ki nam ponudijo svoje izdelke za dobrodelno 
dražbo na internetu. 

Vabimo vse, ki radi in lepo pečete sladke dobrote, da se 
nam pridružite, in pa vse, ki bi radi pomagali s kakršnim koli 
prispevkom, da pričaramo še več sladkih nasmehov! 

Kontakt: info@sladkinasmehi.si 
Če morda med bralci kdo pozna otroka ali družino, ki se je 

znašla v stiski in bi bila vesela sladkega nasmeha, se lahko 
obrne na nas preko e-pošte info@sladkinasmehi.si, več o nas pa 
lahko preberete še na spletni strani www.sladkinasmehi.si ali na 
Facebooku. 

Lucija Šolinc-Ovtar, članica

Foto: Janez Kotar

Izlet društva Talon 
Konec meseca marca smo se odpeljali proti Beogradu. Po 

panoramskem ogledu mesta smo obiskali Hišo cvetja, cerkev sv. 
Save, doživeli utrip življenja na glavnih ulicah in večerjali na 
boemski četrti Skadarliji v restavraciji Tri sešira, kjer smo ob 
dobri hrani še uživali ob nostalgičnih zvokih starogradske glasbe. 

Po nekajurnem počitku v hotelu smo se prebudili v lepo 
sončno jutro, kot naročeno za naš vzpon na razgledno točko nad 
Beogradom - Avalo in na beograjsko trdnjavo - Kalemegdan. 
Pozno popoldne, ko so poslednji sončni žarki čarobno osvetljevali 
sotočje reke Save in Donave, smo s splava občudovali mesto v 
vsej svoji veličini, starogradske pesmi pa so nas popeljale v čas 
prijateljstva, miru in brezskrbnega življenja. 

Vse lepo hitro mine in že je bil tukaj tretji dan, nedelja, ko smo 
se poslovili od Beograda in na povratku obiskali še Novi Sad. Po 
ogledu trdnjave smo se pod njo zbrali vsi udeleženci, razdelili 
smo jim butare in s kratko molitvijo počastili cvetno nedeljo. 
Butare smo izdelali člani društva Talon Frankolovo. Sledil je še 
ogled centra Novega Sada in pot nazaj v Slovenijo. 

Bilo je nepozabno. Če tudi vi želite na izlet in uživati v 
prijetni družbi, dobri organizaciji, nepozabnih doživetjih, se nam 
pridružite že to jesen, konec septembra, ko organiziramo izlet 
OBIRANJE MANDARIN v dolino Neretve, ogled slapov Krke 
in Makarske. 

Nada Kužner

Nadi v spomin
Nek trenutek se življenje strne v svoje 

zadnje dejanje. Ob srečanju z neizogibno 
resnico se misli vrnejo v preteklost. Kadar 
se nam zdi, da smo prišli v mislih do 
konca, ugotovimo, da pravzaprav sploh 
ne vemo ničesar. Filozofi, ki vse življenje 
premišljujejo o vzrokih bivanja, na to 
vprašanje še vedno niso našli odgovora. 
Vse je kot začaran krog – misliš, da si 
spoznal dovolj, pa ugotoviš, da stojiš zopet tam, kjer si začel 
svojo pot.

Za vsem tem, tako ali drugače naključnim ali tudi 
načrtovanim življenjem, se vleče neka tančica; v njej je 
ravno vsa ta naključnost ali načrtovanost, v kateri je moč, da 
te tam nekaj prevzema. In tako sklepaš, da je močnejša in je 
pametno, da se ji prepustiš, ker boš tako bolj varen ...

Vse odkrito in razvozlano te ni navduševalo, zato si stopila 
v temo tveganja, da bi na koncu uzrla svetlobo. Občudovali 
smo tvojo neizčrpno energijo in večni nemir v iskanju 
novega. Pa vendar pridejo tudi bremena, ki jim več nismo 
kos, in človek pod njihovo težo klone.

Hvala ti, ker si bila naša sošolka osem let.
Tvoje sošolke in sošolci OŠ Vojnik, letnik 1962, in razredničarka 5. a.   
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Strelsko društvo Bratov 
Dobrotinšek Vojnik

Ni dolgo nazaj, odkar smo vstopili v novo leto, in že so za 
nami prva tekmovanja strelskega društva Vojnik. V tem delu leta 
smo izvedli prva tekmovanja. Eno od njih je bilo tekmovanje za 
LIGO 2012. 

Tekmovanje je potekalo v petih krogih po dvajset strelov. Točke 
so se seštevale od prvega do zadnjega kroga, tako da imajo vsi 
tekmovalci možnost v nadaljnjih tekmovanjih izboljšati svojo 
uvrstitev. Tekmovanje smo izvedli v dveh kategorijah: strelci 
do 55 let in strelci nad 55 let. Najboljše rezultate so dosegli 
naslednji strelci: 

Strelci nad 55 let: 

1. mesto: Patkanj Šandor 788 krogov 

2. mesto: Franc Lebič 763 krogov 

3. mesto: Franc Kuzman 724 krogov 

Strelci do 55 let: 

1. mesto: Peter Pihler 858 krogov 

2. mesto: Andrej Podgoršek 837 krogov 

3. mesto: Robi Blazinšek 823 krogov 

Ob tej priložnosti bi se zahvalil vodjema tekmovanja in vsem 
tekmovalcem, ki so sodelovali ter dosegli odlične rezultate. 

Strelski pozdrav »MUŠ«. 
Peter PIHLER 
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ZA VSAKO BOLEZEN RASTE 
ROŽCA

Vsako leto se vesela druščina zberemo 
in gremo med rožice. Letos je bilo že deseto 
leto, odkar sodelujemo z diplomirano 
zeliščarko Marjano Plajhnar. Z veseljem se 
nam vsako leto pridruži, nam da marsikateri 
nasvet o spoznavanju zdravilnih zelišč. 
Sedaj smo že malo starejši in nam kakšen 
recept in kakšen zdravilni čajček prav 
koristita.  Z veseljem se zberemo in gremo 
v naravo s košem dobre volje. Le kaj bi 
bilo, če bi teh zdravilnih rožic ne bilo! 
Hudo nam je za tiste ljudi, ki so zaradi 
zdravstvenih težav prikrajšani, saj nam 
narava daje moč, zdravje in dobro voljo.

Jožica G.

DRAGI BOTRI, HVALA VAM!

Potem, ko so se v lanskem septembru 
oglasili zvonovi iz povišanega in povsem 
obnovljenega zvonika farne cerkve Sv. 
Jožefa na Frankolovem, smo projekt po 
finančni plati dokončno zaključili šele 
letos. Ob zaključku triletnega projekta, 
ki je v celoti »tehtal« blizu 200.000 
evrov in za katerega smo denar zbirali s 
prostovoljnimi prispevki vseh faranov, 
smo se na prvo septembrsko nedeljo letos 
s posebno hvaležnostjo spomnili botrov. 
»Razpis« botrstva za obnovo in povišanje 
zvonika je obrodil obilne sadove, saj smo 
v spominsko ploščo vklesali imena 21 
bronastih, 16 srebrnih in 5 zlatih botrov, po 
večini domačinov, ki so s svojimi prispevki 
v obliki denarja, materiala in prostovoljnega 
dela prispevali tretjino potrebnih sredstev. 
Zahvalno mašo je za dobrotnike daroval 
domači župnik in idejni ter siceršnji vodja 
projekta p. Branko Cestnik. Slovesnost 
se je nadaljevala v Aletinem domu ob 
skupnem kosilu, zanj pa so poskrbele 
domače gospodinje. Zbrane je prevevalo 
zadovoljstvo ob misli na znani rek: »V 
slogi je moč«. 

Biti boter nekomu ali nečemu že samo 
po sebi ponuja misel na dobro. In odsev 
dobrega že leto dni odzvanjajo frankolovski 
zvonovi, zato: »Dragi botri, HVALA VAM 
in hvala Bogu za takšne ljudi.  

Sonja Jakop

15. OKTOBER – DAN KMETIC

V Vitanju je bila 18. oktobra že petič 
slavnostna prireditev ob dnevu kmetic. 
Društvo kmečkih žena LIPA iz Vitanja 
je pripravilo bogat kulturni program, na 
katerem je sodelovalo tudi naše Društvo 
kmetic META. V želji po povezovanju 
in prijateljevanju z njimi nam je bilo 
vsem zelo lepo. 

Veronika Marguč

OGLEDALO 72 ok.indd   45 27.10.2009   12:59:55

Simbio – kompost 2012
 Spoštovani občani! 

Z Družbo za ravnanje z odpadki SIMBIO CELJE smo 
se dogovorili, da bodo v začetku meseca junija v ZBIRNI 
CENTER VOJNIK (OBRTNA CONA) dostavili kontejner s 
kompostom, ki ga pridelajo v Centru za ravnaje z odpadki 
v Celju. Kdor bo kompost potreboval oz. koristno uporabil, 
ga bo lahko brezplačno vzel na omenjenem mestu (ZBIRNI 
CENTER Vojnik), in sicer v času uradnih ur zbirnega centra: 
v soboto dopoldne in v četrtek popoldne. 

Čeprav je kompost izdelan v skladu z Uredbo o obdelavi 
razgradljivih odpadkov in so opravljene redno tudi meritve, 
je nujno potrebno vedeti tudi sledeče: 

1.  Kompost je 2. razreda in se po Uredbi lahko neomejeno 
uporablja kot gnojilo okrasnih rastlin v stanovanjskih 
ali poslovnih stavbah, na vrtovih v vrtnarijah in 
drevesnicah ter na zemljiščih parkov, zelenic ali 
površin, ki so namenjene športu in rekraeciji. 

In še navodilo za uporabo: 

KOMPOST JE PRIMEREN KOT DODATEK IN 
GNOJILO OKRASNIH RASTLIN . TA IZDELEK PA 
JE PREPOVEDANO UPORABLJATI ZA GNOJENJE 
RASTLIN, NAMENJENIH PREHRANI. 

UPORABLJA SE GA V ZMERNIH KOLIČINAH, 
V NASPROTNEM PRIMERU RASTLINE PREVEČ 
IZSUŠI. PRIPOROČLJIVO PA JE MEŠANJE TEGA 
KOMPOSTA Z ZEMLJO, IN SICER V RAZMERJU 75 
% ZEMLJE IN 25 % KOMPOSTA. 

2.  Na zbirni center v Vojniku je mogoče pripeljati tudi 
zeleni rez, to pomeni obrezane veje, pokošeno travo 
ali druge zelene rastline, vendar v normalnih količinah, 
to pomeni takšnih, ki jih ne morete odložiti v rjave 
posode. 

Beno Podergajs

Vsi aktualni dogodki se 
nahajajo na spletni strani
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3. salamijada, praznik salam, kruha in vina
V petek, 25. maja, smo se lahko na lastne oči in na lastnem okusu prepričali, da v občini Vojnik živijo odlični pridelovalci salam 

in pridelovalci vrhunskega vina, naše mame in babice pa znajo še vedno speči dober kruh. Vse to je bilo namreč moč pokušati na 
končni prireditvi v organizaciji Vinogradniško vinarskega društva Vojnik, ki je letos že 3. leto zapored izpeljal ocenjevanje ter končno 
prireditev Praznik salam, kruha in vina. Kulinarični večer je dopolnil bogat kulturni program, podeljena so bila priznanja in medalje 
pridelovalcem salam, izbran je bil »Salamar leta«, zahvale pa so dobili tudi kletarji VVD Vojnik. 

Sekcija salamarjev, ki deluje v okviru VVD Vojnik, je tudi 
letos organizirala ocenjevanje salam za člane društva in izven. 
Dobra salamarska zima in relativno ugodni vremenski pogoji za 
sušenje in zorenje salam so pripomogli k temu, da je letošnja 
komisija imela precej zahtevno nalogo, sa je bila večina salam 
resnično dobrih. Tudi število vzorcev na ocenjevanju je preseglo 
dosedanjo udeležbo, slednjih je bilo kar 47. 

Komisija v sestavi: predsednik g. Edvard Kužner in člani g. 
Rado Jonak, g. Franci Korošec, g. Viktor Štokojnik, g. Bojan Trkaj 
so ocenjevanje, ki je potekalo v prijaznem okolju Štokovnikove 
gorce v Voljčjih jamah, opravili po ustaljenih kriterijih. Da je 
ocenjevanje potekalo nemoteno in pod dobrimi pogoji dela, so 
poskrbeli: vodja tekmovanja g. Mirko Krašovec ter tehnična 
ekipa: vodja Miran Kovač in člani Franc Bezovšek, Peter Martič, 
Karmen in Mateja Zajc ter administrator Urban Podrgajs. 

Ocenjeni vzorci salam so bili po oceni strokovne ocenjevalne 
komisije zelo dobri in kažejo v primerjavi z lanskimi na napredek 
v kvaliteti. Salame so bile ocenjene po uradno veljavni metodi 20 
točk, in tako so si pridelovalci lahko prislužili eno od priznanj: 

priznanje, bronasto priznanje, srebrno priznanje ter zlato 
priznanje. 

Najboljši trije »salamarji« na tretjem ocenjevanju salam 
– salamijadi v Vojniku so tako bili: Zoran Kovačevič iz 
Frankolovega s skupno oceno 18,30; sledil mu je Sandi Zvonar 
iz Vojnika z oceno 18,70. Zlato priznanje in hkrati tudi naziv 
»salamar leta« pa je prejel Karli Gorišek iz Vojnika s skupno 
oceno 18,80. 

Med samo prireditvijo, na kateri je bila tudi razstava 
posameznih salam in kruhov, ki so ga napekle po večini članice 
VVD Vojnik, so obiskovalci tako lahko pokušali te odlične 
dobrote, hkrati pa je potekalo tudi pokušanje 15 sort vrhunskih 
vin članov Vinogradniško vinarskega društva Vojnik, katerega je 
pospremila strokovno bogata beseda g. Draga Medveda, viteza 
vina evropskega reda vitezov vina. 

V vinskih krajih, kakršen je Vojnik, pa poleg trte rastejo še 
talent, umetnost in glasba. To so dokazali tudi vsi nastopajoči, ki 
so prireditev popestrili s svojimi glasbenimi točkami. Nastopili 
so: ansambel Klateži iz Nove Cerkve, Arclinski fantje, David iz 
Griž, MoPZ KUD Nova Cerkev ter ansambel Mladi gasilci iz 
Nove Cerkve. Program je povezovala Andreja Štravs. 

Prireditev, ki je bila po mnenju obiskovalcev izpeljana na zelo 
visokem nivoju, je tako minila v znamenju domače salame, h 
kateri pristoji dober domač kruh, obema pa so pridužili še 
kozarček doma pridelanega vina ali kot je zapisal g. Edvard 
Kužner, predsednik ocenjevalne komisije: 

»Sozvočje okusov je vrhunec doživetga v tej simbiozi 
pridelkov. Prepričan sem, da je vsak vinar in vsak salamar vložil 
v svoje delo veliko znanja in truda, za kar jim vselej lahko 
rečemo – hvala!« 

Andreja Štravs 

Ocenitev vinskega letnika 2011
Vojniški vinogradniki so v lepo obnovljenih prostorih prizidka KD v Vojniku opravili že IX. ocenitev svojega pridelka. V res 

prijetnem ambientu je 5 članska komisija pod vodstvom mag. A. Vodovnika ocenila 152 vzorcev. Podelila je 75 zlatih, 49 srebrnih in 
1 bronasto diplomo – priznanje. Povprečna skupna ocena pa je bila 18,04 - kar je najvišje doslej. 

Starosta slovenskih vinskih strokovnjakov ter velik prijatelj 
vojniških vinogradnikov (častni član) je mag. A. Vodovnik. V 
zaključni besedi je pozdravil vse prejemnike priznanj, posebej 
še tiste, ki so imeli prvič pogum prinesti svoje vino v strokovno 
presojo. Tudi kaka slabša ocena ne moti. Ocenjevanje je namreč 
največja šolska ura enologije. 

Letos posebej omenimo šampiona ocenjevanja rednih trgatev J. 
Kramerška. Je res dober naslednik svojega očeta, ki je v kraljevini 
Jugoslaviji l. 1931 za svoje vino dobil prelepo umetniško izdelano 
diplomo (v srbohrvaščini). Dragocen dokument skrbno čuvajo 

njegovi potomci. Zanimivo, da je sredi naselja, poleg cerkve sv. 
Jerneja v Vojniku, vinogradnik J. Šabjan pridelal kerner z oceno 
18,37! Popolnoma isto oceno je za vzorec pred drugo komisijo 
dobil v svojem rodnem kraju Kobilje v Prekmurju. 

Organizatorji ocenjevanja Mirko, Miran, Franci, Peter, 
Agica, Jože, Pavle … so vložili res veliko truda. Spet je uspelo! 
Vsem želijo dobro vinsko letino 2012 ter kličejo nasvidenje na 
jubilejnem X. OCENJEVANJU aprila 2013. 
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Planinski kotiček
Narava se je na pomlad razbohotila v vsej lepoti in pohodnike 

privablja v svojo čarobnost in neminljivost. Planinci smo obiskali 
Volovjo reber, izpeljali tradicionalni pohod na Šentjungert, kjer 
smo beležili krepko čez 1000 pohodnikov, in se povzpeli na 
Matajur. To je gora, s katere se uživa morda najlepši razgled, 
kar nam jih ponuja širna videnska provinca. Je simbol Nediških 
dolin. Mnogi se povzpnejo nanjo, da bi občudovali veličastne 
vršace Julijskih Alp, pod njimi ležeče doline, nižino s svojimi 
vasmi in mesti ter obalo. In morje, katerega bi se v najbolj jasnih 
dneh že skoraj dotaknila roka. 

Matajur je dolga stoletja delila meja, imenovali so jo »prekleta 
meja«. Zlasti hudo je bilo zaradi tega po drugi svetovni vojni, 
ko je tam potekala t. i. železna zavesa, ki je bila neke vrste zid 
med potomci istega rodu in je znala pretrgati celo družinske in 
prijateljske vezi. 

Sama zgodovina, ki se je vila okrog Matajurja, in njegova 
lepota je prevzela nas pohodnike, ki smo ga obiskali v prvi 
polovici maja. Da je bilo doživljanje še lepše, je z nami svoje 
pesmi podelil Franci, Štefka pa je z izredno senzibilnostjo 
recitirala pesem Soči. Ogled muzeja na prostem,ki je v sklopu 
Poti miru, dediščine soške fronte, pa je dodal svoje. Domačin 
Branko Medveš nam je prijazno predstavil ta predel lepe 
Slovenije. 

Planiramo: Ogled Sten sv. Ane, Tradicionalni pohod Vojnik 
– Sv. Uršula nad Dramljami v sodelovanju s PD Dramlje ter 
pohod na tromejo Peč, v juliju pa Rosskofel in Jalovec. Dodatne 
informacije so na naši spletni strani, svoje člane pa obveščamo 
tudi prek SMS poštarja. 

Na Koči pri Tomažu gostimo razne skupine, ki prihajajo 
v naš kraj, občino. Redno, vsako nedeljo, jo obišče mnogo 
obiskovalcev, saj je za nedeljski sprehod ravno pravšnja točka. 

Prav gotovo ne bo odveč, če spomnimo, da so pred nami meseci, 
ko se poveča obisk gora. Ture, ki jih izbiramo, so lažje, težje – 
prisluhnite telesu in uberite pot, ki bo zanj ustrezna! 

Vsaka pot se začne z idejo, željo – naj bo varna! 
Zvonka Grum, 

foto Rajko Sentočnik

Tradicionalni pohod na Šentjungert

Prvaki sort društvenega ocenjevanja vin 
letnika 2011 (ocenjeni vsaj trije vzorci): 

BELA ZVRTST:VVD  Vojnik-VONIČAN  18,37 

RDEČA ZVRST: Lipovšek Miroslav 18,20 

MODRA FRANKINJA: Krašovec Mirko 18,40 

LAŠKI RIZLING: Štokojnik Viki 18,37 

BELI PINOT: Podkrajšek Jani 18,47 

CHARDONNAY: Krašovec Mirko 18,43 

KERNER: Krameršek Jože 18,47 

RENSKI RIZLING: Kovač Miran 18,33 

SAUVIGNON: Kovač Miran 18,43 

RUMENI MUŠKAT: Kunaj Stanislav 18,27 

ŠAMPION OCENJEVANJA REDNIH TRGATEV: 

KERNER: Krameršek Jože 18,47 

ŠAMPION OCENJEVANJA POSEBNIH TRGATEV: 

CHARDONNAY-izbor: Krašovec Mirko 18,93

Komisija: mag. A. Vodovnik – predsednik, S. Hauptman univ. 
dipl. ing. agr, J. Jesenek dipl. ing. agr., I. Mijošek kmet. teh., T. 
Vodovnik Plevnik univ. dipl. ing. agr. 

 Pavle Leskovar

Turnir Nogometnega kluba Vojnik
Nogometni klub Vojnik vabi na turnir v malem nogometu na travnatem 

igrišču, ki bo v soboto 30.06.2012.

Prijavnina na ekipo znaša 60 eur.

Maksimalno število v posamezni ekipi je 10 igralcev. Igra na 5 metrske gole 
po širini igrišča z 5 igralci v polju ter vratarjem. Ekipa dobi ob prijavi vez vode. 
Za hrano in pijačo poskrbljeno.

Skupni denarni sklad je 1000eur.

1. mesto: pokal + 500 eur 
2. mesto: pokal + 300 eur 
3. mesto: pokal + 200 eur.

Prijave sporočite na telefon 040/308-075 (g.Uroš Ločnikar) najkasneje do 
27.06. Prijavnina se poravna na dan žreba, ki bo prav tako 27.06. ob 19. uri v 
Squash caffeju v Vojniku.

Vabljeni!

Najboljši strelec: pokal + praktična nagrada 
Najboljši vratar: pokal + praktična nagrada.
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Srečanje hribovcev v Višnji vasi
Življenje je kakor knjiga. V njej obračamo list za listom, stran za stranjo. Včasih liste popišemo s slabimi stvarmi, a velikokrat so 

to prijetni dogodki. Prijeten dogodek se je ponovno zgodil tu pri nas, v Višnji vasi, na »Bebrovi ulici«.

Društva

Naša mladina se je zopet potrudila in nam pripravila 
nepozabno druženje. 

Mesec maj je mesec ljubezni in za nas tudi mesec, ko se 
srečamo, pogovorimo, potarnamo, a najpomembneje je, da se 
poveselimo in utrdimo sosedske prijateljske odnose. Po vasi je že 
zjutraj dišalo, dišalo po pričakovanju lepih trenutkov in seveda po 
bograču. Punce so tekale sem in tja, da je bilo ja vse na mestu, vse 
pripravljeno za vaško srečanje. 

Njihovi partnerji pa z veseljem, iskricami v očeh in smehu, ki se 
je razlegal že zjutraj po vasi, pridno izvrševali navodila. 

Ko smo se okrepčali, nas je v imenu mladine pozdravila in 
nagovorila Petra z naslednjimi besedami: 

»Dragi mlajši in starejši sovaščani, prijatelji, v veliko veselje 
mi je, da smo se zbrali v takem številu, več generacij dela Višnje 
vasi, stari, mladi, priseljeni, odseljeni, visoki, nizki, pametni in 
bolj pametni, lepi in najlepši ter da sem danes med vami in da 
vam lahko spregovorim nekaj besed. Posebej zato, ker vem, da 
smo Višnjevaščani gostoljubni in dobrosrčni ljudje, čeprav nam 
težave in trenutnost vsakodnevnega življenja pogosto postavljajo 
izzive v medsebojnih odnosih. Zato so prav take priložnosti, kot 
je današnja, pomembne, da postavimo vsakodnevne medsebojne 
razlike na stran in se skupaj povežemo kot skupnost v tem, kar 
imamo, čeprav je to lahko skromno. 

V kaosu sodobnega vsakdanjega življenja smo ljudje izgubili 
tisti pristni občutek za skupnost, ki so ga še naši predniki imeli, 
ko je bilo življenje izklesano v menjavanju letnih časov. Današnje 
krizno obdobje kaže, je to izgubo razgalilo in jo napravilo 
nebo vpijajočo. Pohlep je zastrupil naše duše, napolnil je svet s 
sovraštvom in obupom. Razvili smo hitrost, vendar smo vse bolj 
zaprti v samovsiljeni omejenosti. Telefoni in internet so nas zbližali 
preko neskončnih razdalj, vendar so nas zaprli pred okolico in 
soljudmi. Znanje nas je napravilo cinične, bistroumnost je otopela 
naše čute in nas izpraznila pristne medčloveške ljubezni. Preveč 
razmišljamo, kaj nam koristi, in premalo čutimo, kaj je prav. 

Ljudje želimo živeti v skupnosti, takšni pač smo. Želimo živeti 
ob vzajemni sreči ne nesreči. Širša skupnost, ljudje, ob katerih 
smo odraščali, se veselili, jokali, se ljubili in sovražili, je tista, ki 
nas opredeljuje. Kadar odide eden izmed nas bodisi star ali mlad, 
se spremeni naš svet, vendar ti, ki odživijo svoj čas, živijo naprej 
v naših srcih, v našem spominu. In kot se mi staramo, se rojevajo 
novi bodoči hribovci - Višnjevaščani, in medtem ko ljudje pridejo 

in odhajajo, naša skupnost živi naprej. 

Zato, dragi Višnjevaščani tega hriba, posvetimo ta dan tej 
skupnosti, da se poveselimo v skupnem spominu na tiste, ki so 
bili, in tiste, ki še prihajajo, in seveda nam, ki smo danes tukaj. 
Da presekamo vsakdanje hitenje in se za trenutek ustavimo, da 
čutimo, okusimo, vidimo, slišimo in doživimo svojo okolico, 
soljudi in sebe. Da pogledamo tam, kjer smo bili in s kom smo 
bili, da bomo lažje vedeli, kam iti naprej in s kom. 

Želim si, da bi takšnih priložnosti bilo še več oziroma da bi 
postal vsakoletni praznik, od sedaj naprej zadnja sobota v maju, 
naš praznik, praznik Višnjevaščanov, predvsem pa, da bi skupnost 
postala aktivni del našega vsakdana. Rada bi se zahvalila 
vsakemu izmed vas, ki je na kakršenkoli način pomagal in vsem 
organizatorjem. Hvala še enkrat in se vidimo prihodnje leto 
zadnjo soboto v maju ob istem času na istem mestu.« 

Vsi prisotni smo si hiteli povedati novice, tragedije in lepe 
stvari, ki so se v času, ko se nismo videli, zgodile. Ob okusnem 
pecivu krajank in rujni kapljici se je zaslišal glas harmonike. 
Presenetil nas je obisk kvarteta AS iz Vitanja. Domača pesem nas 
je še bolj povezala, saj smo zapeli in zaplesali. 

Malo je ponagajalo vreme, pa se vseeno nismo dali, saj so nas 
gostoljubni sosedje sprejeli pod svojo streho. 

V imenu vseh nas se je s solzami sreče v očeh mladim zahvalil 
starejši sosed, ki je poudaril pomen druženja, pomen tkanja 
prijateljskih in sosedskih vezi. Obudil je spomin na čase, ko smo 
gradili, delali cesto in bili prijateljsko povezani, saj smo na ta 
način lažje delali, lažje živeli. 

Veseli ga, da mlajša generacija ceni in ohranja našo tradicijo. 
Ponosen je na naš podmladek, ki se trudi, da je nam lepše. 

Dragi sosedje, dragi prijatelji! Hvala za tako lep popoldan. 

Hvala vam, dragi naš podmladek, da znate ceniti vrednote 
današnjega dne, vrednote medsebojne pomoči in prijateljstva. 

Vsakemu, ki je kakorkoli pripomogel pričarati nepozaben dan, 
prisrčna hvala. 

Se že veselimo naslednjega maja, ko se bo pomlad zopet 
prebudila, travniki bodo ozeleneli, naša mladina pa v akcijo. 

Nasvidenje v naslednjem maju … 

Dragica Mirnik 
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Društva

Četrtošolci OŠ Vojnik v 
planinski šoli v naravi

Četrtošolci OŠ Vojnik so zadnji teden meseca maja preživeli v 
planinski šoli v naravi v Gorenju nad Zrečami.

V tej pohorski vasici s prijetnim razgledom na dolino so bili 
otroci 4.a, 4.b, 4. in 5.r POŠ Šmartno, 4.r POŠ Nova Cerkev 
in njihove učiteljice Anica, Lidija, Mojca, Jolanda in Ivanka 
nastanjeni v CŠOD Gorenje. 

Lega in opremljenost doma ter zaposleni, ki v njem ustvarjajo 
program in aktivnosti, so prava izbira za izpeljavo planinske 
šole v naravi. 

Tako so učenci in učenke v petdnevnem bivanju pridobivali 
dodatne izkušnje na poti k samostojnosti, pomoči drug drugemu. 
Ob temu pa so ob raznolikih učnih in športnih vsebinah, ki 
so večinoma potekale v naravi, utrjevali in nadgrajevali že 
pridobljeno znanje ter razvijali socialne veščine, spretnost in 
vztrajnost. 

Vsak dan bivanja so potekale vsebinsko pestre dejavnosti. 
Učenci so utrjevali znanje orientacije, raziskovali so ob vodi, 
iskali in spoznavali bitja, ki živijo v njej, dnevno opazovali 
vreme, zapisovali svoja opažanja in jih primerjali. 

Preizkusili so se tudi na plezalni steni, lokostrelstvu ter se učili 
osnov preživetja v naravi, vadili, kako pravilno in varno zakuriti 
piramidni ogenj, zgraditi zasilno bivališče. 

Vsak večer pred spanjem smo poslušali pohorske pravljice. 

Doživetja v šoli v naravi so pripomogla k temu, da je čas tekel 
hitro, in tako je kmalu prišel čas za odhod domov. 

Ob prihodu pa so nas tako otroke kot učiteljice prijetno 
presenetili straši otrok, ki so nam pripravili pravo dobrodošlico 
z lepo pogrnjeno mizo, na kateri so nas čakale jagode in šabesa, 
učiteljice pa smo dobile še šopke ivanjščic in žita. Iskrena hvala, 
dragi starši, za lep sprejem! 

Otroci so v naravi uživali, se v njej učili, hkrati pa izboljševali 
odnose do drugega in narave ter stkali nova prijateljstva, za 
katera upam, da se bodo nadaljevala tudi v poletni šoli v naravi 
in tudi v šestem razredu, ko se jim bodo učenci podružničnih šol 
pridružili kot sošolci na centralni šoli. 

Lidija Eler Jazbinšek 

Planinska šola v naravi Gorenje 2012

Planinci POŠ Socka na 
Lovski koči Hum

V soboto, 21. 4. 2012, smo se zbrali pred šolo, kjer nas je čakal 
kombi, ki nas je odpeljal v Celje. Kombi nas je odložil v Mestnem 
parku. Odpravili smo se k Lovski koči Hum.

Hodili smo po urejeni poti. Med potjo smo se zelo zabavali. Ko 
smo prišli do koče, smo najprej pomalicali. Potem smo naredili 
skupno fotografijo. Nato smo se odpravili nazaj. Najprej smo 
hodili po strmi poti. Šli smo tudi skozi gozdno divjino. Prišli smo 
nazaj v Mestni park. Odšli smo do kombija, ki nas je peljal nazaj 
v Socko. 

Timoteja Ritenšek, POŠ Socka 

Lovska koča Hum

Pohod na Šentjungert 2012
V nedeljo, 29. 4. 2012, je potekal tradicionalni pohod na 

Šentjungert. Lepo in že pravo poletno vreme je pritegnilo 
številne planince in pohodnike, ki so se iz Vojnika odpravili ob 
8.00 uri zjutraj.

Na cilju so se pohodniki lahko osvežili, okrepčali, se udeležili 
sv. maše in tudi zaplesali. Za glasbo je poskrbel ansambel 
KLATEŽI iz Nove Cerkve, s kratkim programom pa je 
obiskovalce razveselil tudi ansambel MLADI GASILCI, ki prav 
tako prihaja iz Nove Cerkve. 

Andreja Štravs
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Teniški klub Vojnik
Teniški klub Vojnik je uspešno začel novo sezono.

Člani društva smo se 16. marca 2012 zbrali na rednem letnem 
občnem zboru   v gostišču ELIZABET CLUB v Vojniku, kjer 
je nova vrata odprla KULINARIKA PODPEČAN. Delovno 
predsedstvo je podalo finančno poročilo in   poročilo o delu 
pretekle sezone ter plan dela za novo sezono 2012. Predloge 
članov smo vključili v delovni plan društva, kar nekaj predlogov 
je že v fazi izvajanja. 

Zadnjih nekaj sezon se v društvu zavzemamo  za obnovo 
dotrajane opreme dveh teniških igrišč in ureditev okolice. Med 
drugimi smo v celoti zamenjali strešno kritino prostorov, obnovili 
in prebarvali stebre na igrišču, zamenjali igralne mreže, pridobili 
protivlomna vrata in redno poskrbeli za ostala vzdrževalna dela. 
V letošnji sezoni že izvajamo večja obnovitvena dela: zamenjava 
mrežaste ograje okoli igrišč in obnovo garderobnih prostorov. 

Vsem članom in občini Vojnik se zahvaljujemo za vloženo 
delo, materialno pomoč in podporo pri obnovi igrišča. 

Za letošnjo sezono 2012 smo v društvu pripravili naslednje 
programe: 
TEČAJI TENISA ZA OTROKE OD 6 DO 20 LET V ČASU 
ŠOLSKIH POČITNIC: V letošnji sezoni bomo že tretjič pripravili 
program tečajev  tenisa v času šolskih počitnic v mesecu juliju. 
Program traja deset (10) ur, vsak dan od ponedeljka do petka po 
dve (2) uri, z dvema trenerjema tenisa, ki skozi zanimivo igro 
in osnovnimi udarci približata tenis vsem starostnim skupinam. 
Udeležba v lanskih dveh sezonah je bila presenetljiva in 
zadovoljstvo otrok in staršev nas dodatno motivirata v izvajanje 
programa. Program traja tri tedne, udeležba je ocenjena s 
tedenskim prispevkom. Formirajo se starostne skupine. 
ŠOLA TENISA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE OD 6 DO 
15 LET: Šola tenisa bo potekala skozi vso sezono; v letošnjem 
letu bomo zaradi prenove igrišča začeli s šolo tenisa v mesecu 
juniju. Šola tenisa bo temeljila na organiziranih vadbah dvakrat 
tedensko po dve uri s trenerjem tenisa. Cilj skupine je osvojiti 
osnovne teniške udarce in igranje mini in midi tenisa. Velik 
poudarek je na motoriki, druženju in komunikaciji med vrstniki. 
ŠPORTNE URE ZA MLADOSTNIKE OD 15 DO 20 LET: 
V društvu smo se odločili za brezplačno uporabo igrišča za 

Učenci OŠ Frankolovo na 
Medobčinskem prvenstvu v 

atletiki v Celju 
Na Frankolovo odnesli 4 medalje

Učenci Osnovne šole Frankolovo so se v torek, 22. 5. 2012, 
udeležili Medobčinskega prvenstva v atletiki za mali in veliki 
atletski pokal, ki se je pričelo ob 15.30 uri na atletskem stadionu 
Kladivar v Celju. 

Prvenstva se je udeležilo 20 učencev pod mentorstvom Ivana 
Špegliča. 

Srebrne  medalje so si 
priborili Jan Selčan v teku 
na 300 m, Barbara Pušnik v 
teku na 60 m in Hana Šlaus v 
metu krogle. 

Zlato medaljo je dobil Žiga 
Založnik v skoku v daljino. 

Peter Žurej

mladostnike, ki imajo željo se srečati z igro tenisa ali pa se s 
tenisom že srečujejo. Igro spremlja vaditelj, ki poda osnovne 
informacije: kako se na igrišču obnašati, kako uporabljati igrišče 
in kaj ne sodi na igrišče. Mladostniki lahko loparje in žogice 
dobijo v društvu. Sami pa bodo poskrbeli za primerno športno 
obutev in obleko. Cilj programa je mladostnikom ponuditi 
brezplačno športno aktivnost, ki jim bo kvalitetno zapolnila 
prosti čas, vzgojiti nove igralce tenisa in ponuditi možnost 
sodelovanja pri delovanju Teniškega kluba Vojnik v prihodnosti. 
VESELE ŠPORTNE URICE ZA PREDŠOLSKE OTROKE: 
Tudi naši najmlajši so pokazali zanimanje za igro tenisa. Zbrala 
se je skupina predšolskih otrok, tako da bomo v sodelovanju z 
vaditeljem tenisa enkrat tedensko po dve (2) uri poskrbeli za 
zabavne urice tenisa za naše najmlajše igralce. 
PRIREDITVE TENIšKEGA KLUBA VOJNISK V SEZONI 
2012 SO: 
Sobota, 12. 5. 2012, Prvi dan ženskega tenisa  
Sreda, 20. 6. 2012, Predstavitev šole tenisa za otroke in 
mladostnike 
Sobota, 16. 6. 2012, Občinski turnir v času krajevnega praznika 
Sobota, 15. 9. 2012, Zaključni turnir sezone za člane 

V primeru slabega vremena bodo termini spremenjeni 
in objavljeni na oglasni deski društva, kjer lahko spremljate 
aktivnosti v Teniškem klubu Vojnik ali na Facebook strani 
društva: http://www.facebook.com/tenisklubvojnik. 

Poskrbeli smo tudi za mesečno izvedbo ženskega tenisa, kjer 
bomo skozi začetni in obnovitveni program organizirali dneve 
ženskega tenisa. Predivedena je tudi individualna moška liga od 
junija do oktobra in medobčinski turnir v mesecu avgustu. 

Teniški klub Vojnik se zahvaljuje vsem donatorjem in 
sponzorjem, ki v veliki meri omogočajo obstoj društva in 
izvajanje programov: Občina Vojnik v okviru družbenih 
dejavnosti, Adepo, d. o. o., Zavarovalnica Triglav, d. d., Elekto 
Turnšek, d. o. o., in EMO-ETT, d. o. o. 

Simona Matko

Šport
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Poročilo letne občinske lige v 
malem nogometu, Vojnik 2012

NK VOJNIK

LIGA PALČEK VOJNIK 2012
REZULTATI 8. KOLO

Rezultati 8. kolo
KMN MARINERO : ROZNTALL 10:6
VOJNIK PIZZERIA LIMBO : TRANSPORT ROGEL 6:9
VOJNIK MLAD. DRUŠTVO : BORCI 1:10
TRIS-SPORT TEAM : CAFECAFE ARCLIN 8:5
LA-UR ALIGATORJI : MDF PARTIZANI 11:5 
FREDDY 69 : ŠD FRANKOLOVO 5:6 

Vrstni red po 8. kolu

1 TRIS-SPORT TEAM 8 7 1 0 74:25 22 +49 6 0
2 LA-UR ALIGATORJI 8 7 1 0 74:34 22 +40 5 0
3 KMN MARINERO 8 6 0 2 76:31 18 +45 1 0
4 ŠD FRANKOLOVO 8 5 2 1 39:43 17 -4 8 0
5 BORCI 8 4 1 3 36:25 13 +11 1 0
6 VOJNIK PIZZERIA LIMBO 8 4 0 4 51:59 12 -8 3 0
7 ROZNTALL 8 3 2 3 50:43 11 +7 2 0
8 TRANSPORT ROGEL 8 2 1 5 35:47 7 -12 5 0
9 FREDDY 69 8 2 0 6 39:56 6 -17 3 2

10 CAFECAFE ARCLIN 8 1 2 5 37:46 5 -9 5 0
11 MDF PARTIZANI 8 1 2 5 33:50 5 -17 4 0
12 VOJNIK MLAD. DRUŠTVO 8 0 0 8 22:106 0 -84 1 0

Najboljši strelci: 

37 – Brečko (Aligatorji), Banjac (Freddy 69),

26 – Jazbec (Rozntall Švic). 

Glavni pokrovitelj lige PALČEK je Bar Palček, Cesta v 
Šmartno 1A, Lucija Stropnik s.p.

 Učenci in učenke OŠ 
Vojnik medobčinski 

zmagovalci v tekmi med 
štirimi ognji

OŠ Vojnik se medobčinskega tekmovanja Med 4 ognji, ki 
ga vsako leto prireja Športna zveza Celje in poteka v dvorani 
Golovec, udeležuje že nekaj let.

Medobčinski zmagovaci med štirimi ognji

Dečki se veselijo skupne zmage

Takega uspeha, 
kot so ga dosegli v 

tem šolskem letu, pa še ne!!! Namreč, tako fantje kot tudi deklice 
so premagali prav vso konkurenco in tako v Vojnik prinesli oba 
največja pokala. Res da so se letos na tekmovanje pripravljali 
še posebej zavzeto, a mentorja moštvenih iger na OŠ Vojnik, 
Maša Stropnik in Jure Štokovnik, tudi povesta, da so bili učenci 
to leto zares izredno motivirani in predani treningom in seveda 
tekmovanju. 

Maša Stropnik 

Skrb za urejeno  
okolico šole

Učenci POŠ Socka z veseljem poskrbimo tudi za okolico naše 
šole. Tako smo letos prosili go. Darjo iz Vrtnarstva Zreče za 
pomoč pri ocvetličenju naše šole.

 Odzvala se je naši prošnji in nam podarila balkonsko cvetje. 
Veseli smo, da tudi naše okenske police krasijo čudovite cvetlice. 
ISKRENA HVALA VRTNARSTVU ZREČE za podarjeno cvetje. 

Na našem šolskem zeliščnem vrtu pa smo letos posadili 
citronko. Vrt bomo negovali, citronko obrezovali in sušili za 
dišeč čaj v zimskem času. Sadike citronke nam je podarilo 
TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA CERKEV. 

Tudi njim se iskreno zahvaljujemo, da nam prisluhnejo in 
pomagajo pri uresničitvi naših želja. 

Člani novinarskega krožka POŠ Socka 

Podarjeno cvetje krasi okenske police

Šport
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Z lanskim letom se je to spremenilo, kajti znova se je zbrala 
članska ekipa Vojnika. Največ zaslug za to ima sigurno naš občan 
in trener Sebastjan Tajnšek. S tem letom smo izvolili tudi novega 
predsednika kluba, ki je postal Sašo Hren. Ob tej priložnosti se 
zahvaljujemo prejšnjemu predsedniku Danilu Bojanoviču za 
večletno delo v klubu. Z izvolitvijo predsednika in tudi seveda 
upravnega odbora kluba ter najpomembnejše igralskega kadra 
pod vodstvom Sebastjana Tajnška smo na začetku lanskega leta 
začeli z intenzivnimi treningi ter jeseni tudi vstopili v ligo MNZ 
Celje Golgeter. Cilji prve sezone članov so bili čimbolj kompaktno 
sestaviti in uigrati ekipo ter se z resnim pristopom in trdim delom 
dvigovati v kvalitetno ekipo. Glavni in pa najpomembnejši 
cilji kluba so, da z leti pridobimo na zelenice čimveč otrok in 
s tem pokrijemo tudi vse selekcije vse od 8 let naprej pa vse do 
članske zasedbe. Otroci od 8 do 10 let so v sezoni 2011/12 prav 
tako nastopili v ligi. Njihov trener je že vrsto let Dejan Aubreht. 
Trenutno je v nastanku tudi mladinska ekipa, seveda pa kot sem 
že prej omenil bi radi na igrišča privabili tudi ostale selekcije U 
12 in kadete. 

ČLANI: Članska ekipa v prvi sezoni lige se je srčno borila in se 
počasi uigravala. Igra se je iz tekme v tekmo izboljševala,kar nas 
je na koncu sezone pripeljalo na 6. mesto v ligi. Naj še omenim, 
da smo fantje postali prava klapa na igrišču in tudi izven njega. 

Z resnim pristopom smo trdo trenirali in tudi v težkih trenutkih 
držali skupaj. Tudi ko je bilo potrebno poprijeti za kakšno drugo 
delo, so se igralci z veseljem odzvali. Z zaključkom prve sezone pa 
se ne bomo ustavili temveč zremo že v naslednjo sezono. Z malce 
poletnega premora ter v nadaljevanju s kvalitetnimi pripravami 
ter vrsto prijateljskimi tekmami se že veselimo naslednje sezone. 

OTROCI: Prav tako kot člani so v ligi 2011/12 nastopali tudi 
otroci U8 in U10. Ti dve selekciji so imeli tekme organizirane 
skupaj, kajti igrajo še po širini igrišča na 5 metrske gole. Na žalost 
se otrokom tekme še ne točkujejo, vendar naj povem, da so se 
otroci zelo dobro odrezali na travnati površini ter nanizali dobre 
rezultate. Vsaka selekcija U8 in U10 šteje okoli 15 otrok in se 
vztrajno veča. 

Za vse informacije, da bi starši vpisali svoje malčke v nogometno 
šolo dobite na tel. številki 031 636 815 (Dejan Aubreht)

Ob tej priložnosti moram povedati tudi, da imamo najboljše 
navijače daleč naokoli, ki so nas zvesto spremljali in bodrili na 
tekmah doma kot tudi v gosteh. Za kar smo jim vsi iz srca hvaležni 
in se jim iskreno zahvaljujemo ter jih obenem tudi prosimo oz. 
vabimo na naslednje oglede.

Športni pozdrav!
Uroš Ločnikar,  

športni direktor NK Vojnik

Šport

Oživitev nogometa v Vojniku
Drage občanke in občani! Kot ste verjetno opazili, se nogomet v Vojniku ponovno prebuja. Vse od leta 2005 pri nas na igrišču z 

naravno travo ni bilo več veliko dogajanja, razen selekcije U8 in U10.
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Prireditev NA KOLO
Nedeljsko dopoldne, 20. maja 2012, je mnogo naših občanov preživelo na kolesu.

Podelitev priznanj najboljšim skakalcem v zimski 
sezoni 2011/2012 

Podelitev priznanj najboljšim skakalcem v Štajersko-koroškem pokalu in v slovenskem pokalu Cockta za zimsko sezono 2011/12

Šport

V soboto, 26. 5. 2012, so v skakalnem 
centru v Žireh podelili medalje in pokale v 
Štajersko-koroškem pokalu in slovenskem 
pokalu Cockta za zimsko sezono 2011/12. 
Ker so naši skakalci pozimi skakali 
odlično, smo se podelitve udeležili tudi 
člani SD Vizor. Pokale je podelil svetovni 
prvak Robert KRANJEC. 
Seveda je potrebno pohvaliti in čestitati 
prav vsem našim skakalcem, ki so se 
pozimi trudili, da bi dosegali dolge skoke. 
Prav posebej pa si čestitke zaslužijo: 
•  državna prvakinja, zmagovalka 

Štajersko-koroškega pokala in 
zmagovalka pokala Cockta, ŠPELA 
MASTNAK, 

•  državni prvak, zmagovalec Štajersko-
koroškega pokala in zmagovalec 
pokala Cockta, TIMI ZAJC, 

•  četrti z državnega prvenstva, 
zmagovalec Štajersko-koroškega 
pokala in drugi v pokalu Cockta, 
LUKA ROBNIK, 

•  četrta z državnega prvenstva, tretja v 
Štajersko-koroškem pokalu in četrta 
v pokalu Cockta, KAJA URBANIJA 
ČOŽ. 

Rezultati: 
ŠK POKAL 2011/12 
CICIBANKE DO 9 LET: 
1. Špela MASTNAK - SD VIZORE 
2. Erika AČKO 
DEKLICE DO 11 LET: 
1. Pia SLAMEK 
2. Eva JURJOVEC 
3. Kaja URBANIJA ČOŽ - SD VIZORE
DEČKI DO 11 LET: 
1. Luka ROBNIK - SD VIZORE
2. Primož AČKO 
3. Jan BOMBEK
7. Blaž POTOČAN - SD VIZORE
7. Filip VRANC - SD VIZORE
DEČKI DO 12 LET: 
1. Timi ZAJC - SD VIZORE
2. Ožbej JELEN 
3. Rok JELEN 
12. Martin MASTNAK - SD VIZORE
SLOVENSKI POKAL COCKTA: 
CICIBANKE DO 9 LET: 
1. Špela MASTNAK - SD VIZORE

2. Eva KREK 
3. Maruša KRES 
DEKLICE DO 11 LET: 
1. Pia SLAMEK 
2. Katja MARKUTA 
3. Maja DRINOVEC 
4. Kaja URBANIJA ČOŽ - SD VIZORE 
DEČKI DO 11 LET: 
1. Kristijan JEKOVEC 
2. Luka ROBNIK - SD VIZORE
3. Damijan SUZIČ 
14. Filip VRANC - SD VIZORE
17. Blaž POTOČAN - SD VIZORE
DEČKI DO 12 LET: 
1. Timi ZAJC - SD VIZORE
2. Rok JELEN 
3. Ožbej JELEN 
24. Martin MASTNAK - SD VIZORE
MLADINCI DO 18 LET: 
1. Tomaž VERBAJS 
2. Žak ŠILIH 
3. Aljaž ŽEPIČ 
4. Jernej KLARIČ - SD VIZORE
22. David GRM - SD VIZORE
26. Janez LACKOVIČ - SD VIZORE
Vsem našim skakalcem želimo ISKRENE 
ČESTITKE IN DOLGE SKOKE v poletni 
sezoni, ki se začne v petek, 1. 6. 2012, z 
revijalno tekmo v KISOVCU. 

 
Nataša Robnik 

Svetovni prvak Robert Kranjec

Start kolesarskih navdušencev je bil pred Občino Vojnik, poleg 

kolesarjev iz naše občine pa so se udeleženci na pot lahko podali 

v Slovenskih Konjicah, Žalcu, Šentjurju in Štorah. Kolesarjenje 

se je končalo na skupnem cilju pred Citycentrom Celje. Podjetje 

Prima komunikacije se je ponovno izkazalo v organizaciji, saj 

je veliko število udeležencev izkoristilo športni dogodek za 

prijetno druženje na prostem. 
Lea Preložnik
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Prireditve

PRIREDITVE V OBČINI VOJNIK

JUNIJ

Sobota,  
16. junij 2012  
ob 7. uri

ZB za vrednote NOB, KO Vojnik vabi na 6. tradicionalni pohod po poteh spominski obeležij  
KO Vojnik, pohod v Lačno vas. Zbor pri Zdravstvenem domu Vojnik.

Sobota,  
16. junij 2012  
ob 8. uri

Teniški klub Vojnik prireja občinski turnir v času krajevnega praznika na teniškem igrišču v 
Vojniku.

Sobota,  
16. junij 2012  
ob 9. uri

Društvo upokojencev Vojnik prireja meddruštveno in medobčinsko tekmovanje v streljanju z 
zračno puško in tekmovanje v ruskem kegljanju v društvenih prostorih.

Sobota,  
16. junij 2012  
ob 12. uri

Društvo upokojencev Vojnik in Krajevna skupnost Vojnik prirejata SREČANJE STAREJŠIH  
KRAJANOV nad 80 let. Ob 12. uri proslava s kulturnim programom v OŠ Vojnik, ob 13. uri 
pa srečanje in druženje pod šotorom.

Nedelja,  
17. junij 2012  
ob 14. uri

NT&RC v sodelovanju z Občino Vojnik prireja PIKNIK KATRCA na igrišču v Vojniku.

Ponedeljek,  
18, junija 2012  
ob 8. uri

Špesov dom starejših občanov Vojnik organizira merjenje holesterola, krvnega tlaka, pritiska,  
sladkorja in srčnega utripa v telovadnici doma. Po končanem merjenju druženje ob prigrizku.

Sreda,  
20. junij 2012  
ob 16.30 uri 
ob 17. uri

 
VRTEC MAVRICA VOJNIK vabi na prireditev POZDRAV POLETJU v Kulturni dom Vojnik 
Teniški klub Vojnik prireja TENIŠKI DAN in predstavitev tenisa z DJ glasbo in zabavo za 
otroke in mladostnike od 6 do 20 let na teniškem igrišču v Vojniku.

Četrtek,  
21. junij 2012

Turistično društvo Vojnik prireja predavanje in ogled z naslovom »Po poteh vojniških 
cerkva« v izvedbi Marka Zdovca. Pot se bo pričela pri farni cerkvi Sv. Jerneja.

Sreda,  
20. junij 2012  
ob 17.30 uri

Slavnostna seja sveta KS Vojnik v prostorih Občine Vojnik. Ob 19. uri kulturna prireditev  
s podelitvijo krajevnih priznanj v Kulturnem domu Vojnik.

Petek,  
22. junij 2012  
ob 17. uri

Krajevna skupnost Nova Cerkev prireja otvoritev VODOVODA HRENOVA. 

Sobota,  
23. junij 2012  
ob 15. uri

Smučarsko društvo Vizore prireja meddruštveno tekmovanje v smučarskih skokih v Vizorah  
za pokal KS na skakalnici KA-13 v Vizorah. Informacije: Felix Skutnik – 031 676 888.

Nedelja, 
24. junij 2012  
ob 8. uri

Športno kolesarsko društvo Nova Cerkev organizira blagoslov koles in kolesarjenje po poteh 
KS z zbornim mestom pred gasilskim domom v Novi Cerkvi. Informacije: Boštjan Štante – 
031 611 923.

Nedelja,  
24. junij 2012  
ob 9. uri 

Strelsko društvo bratov Dobrotinšek Vojnik prireja medobčinsko in meddruštveno  
strelsko tekmovanje z MK puško, ki bo potekalo v Doliču.

Nedelja,  
24. junij 2012  
ob 15. uri

Kulturno umetniško društvo Socka prireja prireditev z naslovom  
SOCKA POJE, PLEŠE IN IGRA na grajskem dvorišču graščine Socka.



Prireditve
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Gospodarstvo - komunala

NOVA ULICA V OBČINI VOJNIK

V Občini Vojnik se je v zadnjih letih 
razširilo območje gradnje stanovanjskih in 
drugih objektov, kar narekuje potrebo po 
formiranju novih ulic. V Obrtno-poslovni 
coni Arclin je v teku gradnja stanovanjskih 
in stanovanjsko-poslovnih stavb ter nove 
ulice, ki je dobila ime Ulica Janeza Žige 
Popoviča. 

Ulica nosi ime vsestranskega učenjaka 
in poliglota, rojenega leta 1705 v Arclinu, 
katerega polno ime je bilo Janez Žiga 
Valentin Popovič. Popovič je napisal 
knjigo »Raziskave morja«, knjiga 
pa predstavlja zbirko naravoslovnih, 
jezikoslovnih, arheoloških, geografskih in 
kulturno-političnih prispevkov. V uvodu 
knjige je posebej poudaril, da je Slovenec. 
Njegove razprave o morju pomenijo 
začetek oceanografije. Izdal je tudi
nemško slovnico za avstrijske šole, zbiral 
je slovarsko gradivo, kar vse izkazuje 
njegovo vsestransko dejavnost na področju 

naravoslovja in jezikoslovja. 
Nova ulica v Občini Vojnik je tako 

dobila ime po znanem krajanu, ki je deloval 

v širšem družbenem okolju, s svojim delom 
pa je prispeval k prepoznavnosti rojstnega 
kraja.

Tanja Golec Prevoršek

REBALANS PRORAČUNA 
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2009

Občinski svet je na 26. seji, dne 29. 9. 
2009, sprejel rebalans proračuna. Prihodki 
so se   povečali  za 18 % in tako znašajo 
skupaj 8.142.000 EUR, odhodki pa so se 
povečali za 22 % ter znašajo 8.237.000 
EUR. Realizacija proračuna v letu 2008 je 
bila nižja od plana, zato so se investicije, 
za katere so bili predvideni prihodki in 
odhodki v letu 2008 in ti niso bili realizirani 
v planirani višini, upoštevali v sprejetem 
rebalansu. Med večjimi investicijami 
so: izgradnja kanalizacije Vojnik ob 
protipoplavnih ukrepih, ki je financirana
iz dveh virov (Ministrstva za okolje in 
prostor in evropskih sredstev), izgradnja 
kanalizacije Pot na Dobrotin in v Arclinu 
(financiramo iz okoljske dajatve).  

Povečal se je prihodek od komunalnih 
prispevkov od izgradnje večstanovanjskega 
objekta »Vojniška Gmajna«, za kar mora 
občina zagotoviti ustrezno komunalno 
infrastrukturo (izgradnja kanalizacije in 
vodovoda, nakup zemljišča za pločnik). 
Sredstva Službe Vlade RS za lokalno 
politiko in regionalni razvoj so se z 

rebalansom povečala za 59.000 EUR 
in namenila za financiranje izgradnje
vodovoda Vojnik – Tomaž – Male Dole. 
Ministrstvo za okolje in prostor bo občini 
za odpravo posledic po neurju, ki je bilo v 
septembru 2007, namenilo slabih 500.000 
evrov, kar se bo porabilo za sanacijo 
plazov. 

Z rebalansom so se načrtovala sredstva 
za nakup stanovanja na Frankolovem, 
izdelavo idejne zasnove dograditve 
Vrtca Mavrica Vojnik in pridobivanje 
dokumentacije za izgradnjo kanalizacije 
na Frankolovem  ter nakup zemljišča za 
izgradnjo čistilne naprave na Frankolovem. 
Povečali so se prihodki iz naslova primerne 
porabe (dohodnina, finančna izravnava, vsi
davčni prihodki) za skupaj 345.000 EUR 
in so namenjeni za opravljanje tekočih 
zakonskih nalog občine, ki ob sprejemu 
proračuna za leto 2009 niso bila planirana v 
zadostni višini. Sredstva so se namenila za 
materialne stroške in vzdrževanje osnovnih 
šol, plačilo razlike do ekonomske cene in 
plačila staršev za otroke v vrtcu, subvencije 
stanarin, zdravstveno zavarovanje oseb 
brez prejemkov, sofinanciranje domske
oskrbe,  vzdrževanje asfaltnih cest in 

mostov, zimsko službo, javno razsvetljavo, 
urejanje krajev ter odvoz kosovnih 
odpadkov.

Irena Špegel Jovan

Ulica Janeza Žige Popoviča
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Pokličite 
pravega 
čarodeja

Magicna zabava za rojstni dan,
poroke, abrahami ...
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Sobota,  
30. junij 2012  
ob 9. uri

Krajevna skupnost Nova Cerkev in Župnijska Karitas prirejata  
SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV z sv. mašo v Novi Cerkvi.

Sobota,  
30. junij 2012  
ob 15. uri

PGD Nova Cerkev prireja tekmovanje v kuhanju golaža pred gasilskim domom v Novi 
Cerkvi.  
Prijave: Slavko Jezernik - 041 763 394.

JULIJ

Sobota,  
7. julij 2012  
ob 8.30 uri

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS Nova Cerkev s podelitvijo krajevnih priznanj.

Sobota,  
7. julij 2012  
ob 9.30 uri

ZB za vrednote NOB Nova Cerkev in KS Nova Cerkev organizirata  
PROSLAVO V SPOMIN NA PADLE BORCE pri spominskem obeležju v Novi Cerkvi.

Sobota,  
7. Julij 2012  
ob 10. uri

PGD Nova Cerkev prireja GASILSKO PRIREDITEV v Novi Cerkvi in revijo narodno 
zabavnih ansamblov s humoristom Klobasekovim Pepijem. Ob 16. uri HITROSTNO 
GASILSKO TEKMOVANJE, ob 19. uri pa GASILSKA NOČ z ansamblom Akordi in 
gostoma večera Domnom Kumrom in Wernerjem.

Sobota,  
21. julij 2012  
ob 17. uri

PGD Lemberg prireja GASILSKO PRIREDITEV v Lembergu s hitrostnim tekmovanje. Ob 
20. Uri GASILSKA NOČ z ansamblom Primorski fantje.

AVGUST

Sreda,  
15. avgust 2012  
ob 10. uri

Športno društvo Socka prireja KOLESARSKI VZPON IN POHOD NA Strnadov travnik v 
Selcah z zbornim mestom pred gasilskim domom v Socki.

Sobota, 
18. avgust 2012  
ob 17. uri

Gasilsko tekmovanje za prehodni pokal KS Frankolovo v graščinskem parku.  
Ob 20. Uri družabno srečanje pod šotorom.

Sobota, 25.  
avgust 2012  
ob 16. uri

PGD Socka prireja MEDDRUŠTVENO HITROSTNO GASILSKO TEKMOVANJE v Socki.
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